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Forkortelser. 

AM. 346 —= Skindbogen Nr. 346 Fol. i den Arnæmagnæ- 
anske Haandskriftsamling. 

AM. 623 —= Skindb. Nr. 623 i Qvart i den Arnæm. 
Haandskriftsamling. 

AM. 675 —= Skindbogen Nr. 675 A in quarto i den 
Arnæm. Haandskrifisamling. 

best. —= bestemt. 
d. —— dansk. 

a Dat. —= Datid (Imperfectum). 
d. -sv. == dansk-svensk. 
E. —= Eieform (Genitiv). 
Eent. —= Eental (Singular). 
eng. —= engelsk. 
Ex. — for Exempel. 

Fhf. —= Forholdsform (Casus). 
Fho. —= Forholdsord (Præposition). 
Fl. — Fleertal (Plural). 
fr. — fransk. 
frems. —= fremsættende (Indicativ). 
G. — Gjenstandsform (Accusativ). 
gl. —= gammel. 

Grågås —= Grågås, udg. ved V. Finsen (Kbh. 1850 fgg.). 
Tallet betegner Capitlet. 

H. —= Hensynsform (Dativ). 
” Ha. ——1) Hankjån, Hankjonsord, (Masculin); 2) Endel- 

se af Hankjonnet. 
Hu. —= Hunkjån, Hunkjånsord, (Feminin). 

I. —= Intetkjån, Intetkjånsord, (Neutrum). 



isl. —= islandsk (i Oldtiden som nu). 

Kjo. = Kjendeord (Artikel). 

Kjot. == Kjendeordet. 
. == Nævneform (Nominativ). 

N.-G. =— Nævne- og Gjenstandsform (Nominativ og 

Accusativ, hvor de ere eenslydende i Følge en omfattende 

Regel). 
NGL. —= Nævne- og Gjenstandsform i Intetkjånnet. 
nht. —= nyhåéitydsk. 

NI. — (i) det nuværende Islandsk. 

No. —= Navneord (Substantiv). 

norsk —= nynorsk. 
Nos. == Navneord(ene)s. 

Det 

Nut. —= Nutid (Præsens). 

oht. —= oldhøitydsk. 
oldeng. —= oldengelsk (angelsaxisk). 

oldn. —= oldnordisk. 
olds. == oldsaxisk. 
pr== Person: 
Skåld- H, —= Skåld-Helga Rimur. 

skr, —= sanskrit. 
SnE. —= Edda Snorra Sturlusonar. Hafniæ, 1848 (fgg.). 
romerske Tal betegner Tomen, det arabiske Siden, 

Sto. —= Stedord (Pronomen). 
sv. == svensk. 

us ydsk 

Tf. — Tillægsform (Participium). 

To. —= Tillægsord (Adjectiv). 
U. —= Udsagnsord (Verbum). 

udt, == udtalt el. udtales. 



Bogstaverne (sztafir, boøkstafir) og deres Navne. 

1. Bogstavrækken (stafrof) indeholder 34 enkelte Tegn. 

Lydlære. 

Form: Navn: 

[ke Ba ERE DEDE, (aq) 
Da br ERNE ner å 
3 BEDE. MEDER REESE bé 
As D ya Bree dé 

BEDT La ore Rn ed 
CEED TS SN TEEEER (e) 
EN DSE ERE ENGE, é 

(SET IDET (OR SELEN LEES SEER elf 

De TE NEN RENEE ge 

i FUØ 7 ED SEERE EEN DR ha 
SUSER SEE ss 0 TE frå (i) 
PA /LK HSØL DT BPRER enge é 
TERET SIE re Sl . + Ljod] 
14 KL RER FED SS SESEE ka 
sEGSLEY ÆTSE FEEDS AG sand dele 
16..Mm35323 ere emm 

LENE SEAN enn 

ISF 00. BEER (0) 

1900 ØE enda re o 

PE VER ENA EE pe 
VA RES (SK UN FEE SEINE EN HR) er1 

AS Pe et REE ESS ENGER ræs 



Form: Navn: 

på! LES SPØR SES ERE SEE NT YS 

RE HEE RE So Er 
POE KA mr SR SE. VEND OG] 
PAA D GE GENERE SAN te É ler 
år 2 ONE ERE Er (y, aabent y) 

SOV SETE SENE, Sy 
SU ARE SETE" .zet, seta 

SNEDE SES Dornebes StE 1 38) 
SPEER DES) EGE GR SEENDE 
335 CDMæ: SENERE ERE, æ 

SV ha OR STE SRUSR EEN REDE . (2). 
2. c og g bruges i Oldbågerne, men ere desuagtet 

overflådige, da de hverken betegne en særegen Lyd, eller 

en særegen Oprindelse, 

3. At 2 (udt. Zi) ikke tilhårer det gamle Sprog, frem- 

gaaer af saadanne Riim som: 

oddamadr fæst opt enn pridi; 

Jafn-trur skal så hvaårra lid i. 

4. I de ældste latinsk-islandske Bogstavrækker staae 

Selvlydene forst; men en senere Brug har indfårt en Orden, 

der stemmer bedre med de beslægtede Sprogs. 

5. Eenstavelsesord endtes ikke paa lette Selvlyd (a, e, 

7, 0, U, Yy; 0); og det maa ansees for utvivlsomt, at a, 7, 

0, 4, Y, ligesom nu, benævnedes som d, 7, 0, U, Y- 
Ved hvilke Navne man har betegnet e og 6, lader sig ikke 

med Vished afgjåre, Nu ere de selv deres Navne. Denne 

sidste Benævnelsesmaade foretrækkes her, for Kortheds og 

Tydeligheds Skyld, ved alle Selvlyd. Ved wy kan dette 

dog kun gaae an i Skrift ($ 23); mundtlig benævne man 

det: aabent y ($ 1). 

6. Ed, som Navn paa d, bruges i Å. Cap. af den 



mm: makes 

næstældste islandske Afhandling om Bogstaverne, omtr. fra 

Aar 1200. 

7. Jod er en i den nyere Tid optaget Benævnelse; Old- 

skrifterne frembyde ingen. 

8. Olav Hvideskjald, i sin grammatiske Afhandling, 

skreven i Midten af det 13. Aarh., anfører vend (vend) 

som den oldnordiske Benævnelse for v (i ok u — peir 

eru stundum samhljødendr, sem & pessum nofnum: jarl, 

vitr, ok er på v vend kallat & norrænu måli). Jf. 
oldeng. ven. 

9.. Navnet zet bruges paa det i $ 6 anførte Sted. 

seta er den Benævynelse, nu bruges.  (Ez vilde svare til ed.) 

Om Selvlydene (%/fådstafir, raddarstafir). 

10. Foruden de (15) alphabetiske Selvlyde (a, d, e, 
É, 7, 2, 0, 0, U, Ut, Y, ff, €; æÆ, 6), findes der ogsaa vo- 

caliske Sammenstillinger (/ausak/ofar), deels rene, deels 

blandede. 

11. Sammenstillinger af rene Selvlyd: au, Gu; ay, 6y, 

EY SR REr, 

12, De blandede Sammenstillinger (med 7): ja, ja, 
J0, jo, ju, jit, jo, antage meer eller mindre Characleren af 

individuelle Selylydsforbindelser. 

13. Det hele (håieste) Antal af Selylyd bliver saaledes 

29: a, ai, au, ay, d, €e, €t, ey, é, 7, é, ja, jå, jo, jo, 
ju, ji,,jd, 0, 6, u, ti) Y> Y> >» Æ, 6, du, by. 

14. Selvlydenes Sammenstillinger benævnes i Skrift og 

Tale overeensstemmende med $ 5, I az som Navn paa ai 

maa dog a og z udtales hvert for sig, for at undgaae Sam- 

menblanding af az med æ. 

1x 



Sr ARE ses 

15. a låd som dansk aq, 

JÆVN, fa: 
di - - ei. 

e - - == 1. 

ir - - ii. 
0…- - - ad, 
jo- -… - jo, i fjollet. 

USAS - Yi Byg, Synd, 
ju- -… - jy,i Ordet Jylland. 
U- …- — UU, 

Jjå- - - juu, i Juul. 

DE ER - %;i Lyd, hyle. 
(y DE - ei (ligesom «% ovenfor). 

OG- - - 0, i grøn, 

Jo- - - 6, i Jørgen. 

16. d lyder som håitydsk au, eller som eng. ow i 

brown. Jf. $ 17. — ja lyder som hvad det er: en sim-% 
pel Sammenstilling af 7 og d. 

17. au lod vistnok oprindelig som en Sammenstilling 

af a og 2, saaledes, at begge Bestanddele hårtes lige tyde- 

ligt; au var altsaa — at, hvorimod « var (og er) — di, 

d. e. et stærk fremtrædende a fulgt af et halv undertrykt 

u. Men da denne Forskjel imellem a% og d nu vanskelig 

fremstiller sig for Oret, bliver det af praktiske Hensyn til- 

raadeligt at fålge den nuværende Udtale af au som 7 (ikke 07.) 

18. Den sandsynlige oprindelige Udtale af 

OXE OY eN OS ses 

var åd, al, el, dg, et, 

altsaa ganske overcensstemmende med Skrivemaaden. For 

ei gjelder denne Regel endnu; .og man maa tage sig i Agt for 

at forblande det med d. og t. ej, isl. æ. 

19, & låd næsten som d. o i Blod, dog noget dunk- 
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lere eller dybere, saa at det isl. 6 bliver det første, det 

danske & det sidste, i Lydrækken 0, d&, 0,0. — jo eri 
Lyd, saavel som i Skrift, en simpel Forbindelse af 7 og åd. 

"20. æ blev vistnok oprindelig udtalt ol, d. e. som 

høitydsk ex (heulen) — indtil det i Norge gik over til 6, 
og i Island faldt sammen med æ. 

21. é udtales nu som Ze, d. jæ, og denne Lydforbin- 

delse fandtes i det mindste i nogle Tilfælde allerede ved 

Aar 1200. 

22. æ lyder som i de d, Ord Zi7, rinde, kun noget mere 

langtrukket i de Tilfælde, hvor Selvlydene i det Hele antage 

en saadan Udtale ($ 27). 

28. y siges at have havt en Lyd, der ikke fuldkommen 

var — d. aabent y (Synd), men dog meget lignende; 

hvilken Udtale paa enkelte Steder skal have vedligeholdt sig 

til for omtr. et Hundredaar siden. Nu derimod lyder det i et 

” Par Ord som u ($ 15), men i alle andre Tilfælde som æ ($ 22). 

24, a, €, æ, 0, &, Y, 0, og, som det synes, é, %&, ere 

enkelte (bestaae hver af en enkelt Lyd); de åvrige (20) 

ere sammensatte, 

25. a, €, 7, 0, u, Y, 6, saavel som Sammenstillin- 

gerne af j og et fålgende 4, e,0, u, 6, (altsaa ja, jo, ju, 

Jo, og é) kaldes aabne; lukkede kaldes derimod é, %, 

samt hele Resten (17), der bestaaer af Lyd-Sammenstillin- 

ger, som alle endes enten paa é eller %& (az = a7, et =er1, 

æ—= at, æ— 01, f=ut, ay— af, ey — erj, by = by, 
an=— (il. eller 7, 04. 04, ad — al, 0 10%): 

26. De (17) lukkede Selvlyde, tilligemed é, ere tunge 
(kunne slutte Eenstavelsesord; osv.); hvorimod de andre (11) 

cre lette, Jf. $$ 5 og 37, 1. 

27. Selvlydene udtales langt i en betonet Stavelse, som 

endes 1) paa en Selvlyd, 2) eller en enkelt Medlyd, 3) 
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eller enkelte (ikke fordoblede) Medlyde, hvoraf den anden er r 

(som i fagr, fagrt). I andre Tilfælde have Selvlydene en 
kort eller skarp Udtale. 

28. a, æ, % vise sig som Grundlyde (især a, der ofte 

ligger til Grund selv for 2, %), hvoraf de åvrige udvikle 

sig, ved Brydning, Svækkelse, Udvidelse, Omlyd, eller Samlyd, 

29. Ved Brydning forstaaes her Overgangen af z 

til ja: hilla Hylde; men hyallr, norsk Hjell, jydsk 
Hjeld, og /jallt Bjerg-Terrasse. 

30. Ved Svækkelse betegnes Forandringerne z—e og 

u—0. 

31. 2 er ofte underkastet baade Brydning og Svækkelse: 

spilla beskadige, men spjall og spell Skade (d. e. 
Feil. 

32. Brydning og Svækkelse fortrænge sommetider Grund- 

lyden (2, %) aldeles: hjarta Hjerte (men intet hæri-; 

derimod: Arti cervo, hjarta cervorum), jak (sjeld.) 

og e£ jeg (men intet ZÆ som i Goth.); hodd Skatte, 

goth. huzd (derimod: budum vi båd, bodin buden). 

33. I andre "Tilfælde afvexler Grundlyd og Svækkelse 

som det synes vilkaarligt. Dette finder Sted 1) hyppigst i 

Båiningsendelser: vå//um og vållom campis; velli og 

velle campo; 2) sjeldnere i Afledningsendelser: anrdligr 

og andlegr aandelig, himinn og himenn Himmel, 
Gydingr og Gydengr Jåde; hådung og hådong 
Skjændsel; 3) sjeldnest i Rodstavelser: rinna (at rida 

ok at rinna, at ride og rende d. e. låbe, gaae) og 
renna, rinde, rende; gull og goll Guld, fugl og 

fogl Fugl. : 

34. At den i $ 33 nævnte Overgang virkelig har fundet 

Sted i Udtalen, fremgaaer af saadanne Heelriim som 

lék sollit haf gott. 
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35. NI. udelukker e og 0 baade af Båinings- og Aflednings- 

Endelser (og bruger, i begge Tilfælde, af Selvlydene kun de oprin- 

delige — a, 7, %), undtagen i Nos, best. H, i Fl,, hvor man vel 

almindelig skriver unum (konunum Qvinderne, bårnwnum 

Bornene), men næsten ligesaa almindelig udtaler onum (kon- 

onum, bårnonum). 

36. Ved Udvidelse eller Sammentrækning ere 

opstaaede : 

ds 04103375 703 JANUS JOSE ALE ddr 

37. Udvidelse- finder Sted ; 

1) i Enden af Eenstavelsesord, hvor ad, æ, %, 0, €, gaae 
hensynsviis over til d, 2, %, 6, é, og fålgelig ja (ju, jo) 

til fa (fu, jo). Ex. så den, skr, og goth. sa; jf. Bog- 
stavnavnene åd, ka, be, dé, pé, lé, samt $ 26. 
Anm. NI, bruger 1) & i Enden af s76 syv (g!. sjau), og två 

to (N.-GSi L; gl. toau, f. Ex. 

sva gat Halla setit um pau 
segg ok Køtlu bædi tvau, Skåld-H,); 

2) o (for. et gammelt «) i vo, vog, veiede, (1. og 3. P. 

Eent,); tvo duos; fro toe; svo (udt. so) saa. 

2) af a, 0, u, hensynsviis til d, å, %, foran Forbindelser 

af 7 med et følgende £. g, p. f (6), m, s, (altsaa foran 
ik, lg, lp, If [lb], Im, Is), f. Ex. i: halfr (sjeldnere 
haålbr) halv, (goth. %albs); hals Hals. (goth. hals); 

hjalp Hjelp (for hjalp, for hilp, af Roden 4alp); 

ulfr Ulv (lat. pus, gr. AXxoc). 
3) foran visse Assimilationer, især af en Ganelyd med et 

følgende i: Påtti (for pokkti, hvilket igjen staaer for 

pukkti [S 30], og dette for Ppunkti) tyktes; /létta 
flette (t. flechten, goth. flaihtan for fliktan, lat. plec- 

tere — jf. m4éxstv). 

4) som Erstatning for Udstådelsen af folgende Lyde: gås. 

Gaas (t. Gans, lat. anser for hanser, osv.); ti 
(goth. zagr, gr. daxgv) Taare; tæja (for tagja, goth. 
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tahjan) tæse, pille; hvårr. (for hvadarr) hvo af to. 
(køngr, for konungr, Konge, findes ogsaa allerede i en 
Tid, da æg endnu ikke bevirkede en saadan Forandring). 

5) Undertiden mådes 1 og 4 for at bevirke en Udvidelse: 

i, t. eng. goth, lat. 22; la (for lag) jacui og jacuit; 

brå (for bragd) nexi og nexit; slå (for slaga, goth. 

slahan) slaae. 

38. NI. har, i de fleste Egne, ombyttet 
yt el YO herfsyns VIIs 

Med ERE, en ir Be 

foran mg og (det sjeldnere forekommende) mk, (Oldsproget brugte 

ikke ong, onk, som staaende Forbindelser, hvor 0 kunde foranledige 

et nyere 6). At de samme SLillinger vilde forandre 
Ja, (jo), ,ju, 756, 

til 74, (70), Ja, jau, 

er en Selvfålge; jf. pjaunkur Bylter. 

39. Omlyd bestaaer i en vis (see de fålgende $$) 

Paavirkning enten af 2 (naar det er forholdsviis gammelt i 

Sproget) eller % paa Selvlyden i den næstforegaaende Sta- 

velse, eller af Z eller v paa Selvlyden i den Stavelse, der 

slutter med en af disse Medlyde. Den af %& eller w frem- 

kaldte Omlydsforandring bibeholdes hvor hine virkende Ele- 

menter udelades; det samme finder ogsaa ofte Sted ved den 

paa Z eller 7 beroende Art af Omlyden. 

40: z og / omlyde 

a til €, 
0 (undertiden; see nedenfor) 

KTA 

som oftest; see ovenfor b 

a ; å UL ØK 

J0 



(( 

ø (undertiden; see Hen 
j til ø 

ju %, 
Jo 

te ERE en are: til ay, ey | 
HEE Ea Een 5 rr til by )” 

URE EEN NES REE til æ, 

Ø (som oftest; see ovenfor). . til æ. 

Ex. 1) a—e: net (goth. nati) Net, netja E. Fl., 

netjum H.Fl.. 2) o—e: stedr N.-G, Fl. af stod Stitte 
(for stud, $ 30; med Hensyn til Omlyden, jf. golb. Land- 

jus); tredr træder, af troda træde, (goth. trudan, $30); 

kemrkommer, afkoma k om me, (ældre uma — see $ 30—, 

for kvæma, gotb. gæman); perda = pyrda Nr. 4. 3) u—y: 
fylla fylde (goth. fulljan); rynna, fluerem, curre- 

rem, (goth. runnjau). 4) o—y: pyrnir Tjårn, af 

porn Torn; pyrda, bet. Dat. af fora, turde, vove. 

5) ju, jo, —Yy: byggja habitarem, af bjugg=, bjogg-. 
6) &—2f: brøjnn N.-G. Fl. af dræn Bryn. 7) 6—: 
byjli Bolig (men ogsaa hæli Leie) af bål Stade. 8) 
ju—ij: dijpd Dybde (goth. diupiba), af djuåpr dyb. 

9) .jø-—ij: nafjtr nyder (goth. niutis), af njåta. 10) 
au—ay, ey; og Gu—06y: hayra, heyra, hoyra, håre, 
goth. hausjan. 11) å-—æ: frægr (for det umulige frægjr) 

navnkundig, af Rodformen /raåg (af Roden fragy 
spørge). 12) 6—æ: fætr Fådder (goth, fotjus), af 

føtr Fod. 
Den i nærværende $ fremstillede Art af Omlyd er 

fælles for de fleste gothiske Sprog og kan for saavidt kal- 

des den almindelige. 



41. u og v omlyde 

a til 6, 

då til 6. 
Ex. 1) a—å: tålu, tolur, tålum, men lala (Tal), 

talna; for (for foru; Reise), førum, men farar, fara ; 
or (for ørv; Piil, eng. arrow), år, orum, årvar, 

orva. 2) d—0: sør (for såru) N.-G. Fl. af sår 
Saar (jf. Grågås 87: ,,Æf hann villat hjsa sår sitt, 
eda sår" —d,e. sår — ef fleire ero enn eitt''), lige- 

som før N.-G. Fl, af far Fartéi; osv. 
Denne Omlyd er særegen for den goth. Klasses skan- 

dinaviske Stamme, og kan derfor kaldes den nordiske, 

42. æ, der ellers ikke omlydes, gaaer i nogle Tilfælde 

over til 6, i andre til y, i en Stavelse, der slutter eller 

har sluttet med vw. Ex.: såkkva (for sikkva, af sinkva), 
synke; syngva (for singva), synge. i 

Hvor 2 blev til y, begyndte det følgende w allerede 

tidlig tildeels eller ganske at vige for et indtrængende 7; 

syngva (goth. sæggvan, d. e. singvan) blev saaledes ef- 

terhaanden fortrængt af syngja. 

43. Overgangen af az, at, ay, 
til 22, du, dy eller ey, 

ligger udenfor den i $ 39 opstillede Regel; thi 1) staae 

begge Selvlyde, den paavirkede og den paavirkende, i samme 

Stavelse; og 2) ere de sluttende Elementer i 42 — 27, og au — 

Gu, i Virkeligheden ikke é og 4, men z og % ($ 25), der, 
paa Grund af Slægtskabet med hine, besidde en svag Om- 

lydskraft, hvilken her, ved den umiddelbare Berårelse, bliver 

i Stand til at yttre sig, Da det i gay — 02, ey, indeholdte 

(y =) øj er =— ut ($ 25), saa beroer Forskjellen imellem 
dy og ey derpaa, at Omlyden i dy er bevirket ved den 

forste, i ey ved den sidste, af 2/-Lydens Bestanddele. 

" 
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44. Ved Samlyd forstaaes her en stærkere Grad af 

den nordiske Omlyd af aa, idet denne Selvlyd sædvanligst 

bliver til & (for 6) i en Aflednings-Endelse, under Ind- 

flydelse af et til Båiningen hårende, bibeholdt eller udeladt, w. 

Ex. leitudum, (ogsaa leitådum, leitadum), vi ledte, 
vi sågte; Jeikurum (ogsaa leikørum, leikarum), Gjog- 

lere, H. Fl.; Zérudum, Herreder, H. Fl.; Aérud (for 

hérudu), Herreder, N.-G. Fl., (ogsaa héråd). Det 
er en Selvfålge, at naar Selylyden i den trediesidste Sta- 

velse er g, saa forandres dette til å ($ 41): (£alladum — 

kallødum — kalludum —) kålludum, vi kaldte; kå//- 
urum,Herolder, H. Fl, 

45. Af $ 44 sees, at Leiligheden til at bruge Samlyd 

ikke altid benyttes. Det samme er ogsaa Tilfældet med Om- 

lyden, især den nordiske, og navnlig 4—0. Ex. føra for 

det sædvanlige færa, fåre; vuku; vakur, vakum, (ved 
Siden af vøku, våkur, vokum), — ligesom vaka (Vaa- 

gen), vakna; (E. Fl.); å (Aa), dm, (for de omlydte For- 

mer: 6, om), — ligesom ad (E. Fl.), år. — 
Paa den anden Side forekommer en overflådig Brug af 

Omlyden: eptann (for aptann) Aften; dyra (for dura), 
dyrum (for durum), — hiint E., dette H., af dyrr Dår 
(der kun bruges i .Flt,z>jf. lat. fores); gyyds (for guds), 
Guds. Sø 

Slige uregelrette ilyde gjenfindes ofte i de nyere 

Sprog: par—per, Usy-d: der; hat—pet, sv.-d. det; 

pann—penn, sv.-d. den; hana—hena,sv. henne, d. 
hende, som G.; /jdsara, réttara, ædra, — ljøsare, 
réttare, ædre, lysere, rettere, ædlere, som 1.; 

att—ætt Æt. Undertiden staaer en saadan Omlyd ogsaa i 

Samklang med ældre goth, Sprog. a/tari— alteri, Alter 

er saaledes baade oldn, og oht.; det samme gjelder om, 



Hankjåns-Endelsen ari—eri, der betegner en handlende 

Person (oldn. rædari—rideri, oht. ritari—riteri, Ry|t- 
ter, Ridder), og hvor Omlyden finder sin Forklaring i 

den tilsvarende goth, Endelse -areis (i B. -arja). 
46. I NI. har Omlyden opnaaet en langt stårre Fasthed, end i 

Oldsproget, og holder sig i det Hele indenfor Regelmæssighedens 

Grændser. Man bruger nu f. Ex, intet føra for færa, intet vaku 

osv., intet gyds. Derimod: dyra, dyrum; lykli, lyklar, lykla, 

lyklum, for lukli, osv. (N. i Eent. lykill en Nogle), Ætt (Æt) 

ved Siden af att (Himmelegn), bæn (Bon) ved Siden af bon 

(Anmodning), forbinde Forskjel i Betydning med Forskjel i 

Form, hvilket derimod ikke er Tilfældet med gætt og gått; osv. 

Omlyden a—0 er saa godt som opgivet; dog bruges nått Nat, 

men derimod nåttar (ikke gjerne nøttar) Nats. — 

Samlyden anvendes altid i U,, men ikke saa udelukkende i an- 

dre Tilfælde; man siger saaledes Aéråd, hérådum, kastilum 
(Fæstninger, H. Fl.), — ikke let hérud osv. 

47. Den saakaldte Aflyd viser sig især i de lukte 

eller stærke (d, e, korte, aflydende) U,, og bestaaer i 

Forandringerne: 

1) a—50, (far- — foør-, jf. d. fare) ; 
2) a—d—2, (sat- — såt- — sit-, jf. d. sidde); 

3) a—å—i— u, (nam- — nåm- — [nim-] — num-, 

nemme); 

4) a—u—i, (rann- — runn- — rinn-, jf. d. rinde); 
5) u—au—jit, j6, 4, (ruk- —rauk-—rpik-, jf.d. ryge; 

bud- — baud- — bjød-, jf. d. byde; luk- — 
lauk- — luk-, lukke); 

6) z—ei—É (bit- — beit- — bit-, jf. d. bide); 
hvortil komme: 

7) a—é, (fall- — féll-, falde); 
8) åa—é, (låt- — lét-, lade); 

9) ei:—é (heit- — hét-, hedde); 
10) o—é (dblåt- — blét-, offre); 
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10) au—7j0, (flaup- — hljop-, låbe); 

12) åggv—10gg(jd), (håggv- — hjogg-[hjo-], hugge); 
13) %&—jogg (jo), (bu- — bjogg- [bjo-], boe); 
14) eyj—6—å, (deyj- — dé- — då-, dåe). 

I Stedet for Z, %, træder i mange Tilfælde Svækkelse 

eller Brydning. eller begge Dele, ($$ 29—31); og Afvex- 

lingen foråges ved hyppig Brug af Omlyden. 

(Opstillingen af de uregelmæssige Aflydsrækker 12—1 Å 

hårer strengt taget ikke hid.) 

48. Foruden de ($$ 28—47) anfårte Selvlydsforandringer, 

findes adskillige andre Overgange. 

49. ai, z—a. aa bliver ikke altid staaende ved at 
forandre sig til e (i Fålge Omlyden — $ 40, eller i Liighed 

dermed — $ 45), men springer endog over til 2, 

1) som Slutningslyd i et Ord ($ 51): Sex dagar hins 
fjordé tigar, (sex Dage af den fjerde Tier, d. e.)sex 
ogttrediverDdDages 

2) i Afledningsendelsen -andt (jf. Hu. kvedandi, en 
Art af Sang) — -endi — -indi, hvilken sidste Form al- 

lerede bruges i Oldskrifterne og har nu ganske fortrængt -end2, 
såa at man nu blot hårer: bindindi Afholdenhed; erindi, 
Ærende; hlunnindi Herlighed (Fordeel); hægindi, a) (kun 

i FI), Beqvemmelighed(er), b) (fuldstændigt), Pude; Avikindi 

Dyr; /zkindi Sandsynlighed; ryettindi Rettighed; sannindi 

Sandhed; t7dindi Tidende (men ingen bindendi, erendi, hlunn- 

endi, osv.); 

3) i gista gjeste, af gestr Gjest, goth, gasts. 
Nu desuden i nogle andre Rodstavelser. Saaledes er det af gardr, 

Gjerde, i Oldtiden dannede U. gerda, gjerde, blevet til girda, 

maaskee tildeels paa Grund af Sammenblanding med gyrda (der 

nu udt. girda; $ 23), gjorde, omgjorde; endvidere: af barn 

— ein-berni (i Oldtiden) — ein-birni (nu), sine Forældres 

eneste Barn; af garn — nu ein-girni, enkelt (utvundet) 
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Garn; af garn (det forkortede B. til gøårn Tarm) — nu &/la- 

girni Tyndtiarm. 

Omvendt finder man, i Slutningen af Ordene, et sæd- 

vanligt Z ombyttet med & ($ 51): Antækristr Antichrist; 

meira, mere, Hu. Eent. G.; minn skaparæ veit pat, 
min Skaber veed [det], (jf. ai tilsvarende goth. Nævne- 

former, som guma Mand); årnadæ, goth. airinddæ, 

han gik (som Afsending); zi/ betræ vista til bedre 

Opholdssteder. 

50. 1) a— 0—%, eller a—%(0), 

2) u—0—a, eller u(0)—a, 

a) sjelden i Slutningen af Ordene ($ 51): sa/0o, sal/u, 

anima; myklo magnam; omvendt: £ona, goth. gindn, 

yvvaixe og yvværxt; 

b) hyppigt i Afledningsendelserne 

&) arr, urr (orr), i No. af Ha., ikke i Fleng, men f. 

Ex.: hamarr Klippe, Hammer; jåfurr, digt., Konge. 

B) an, un (on); and, und (ond); asta, usta (osta); 

alle af Hu.: sÅåipan (E. Eent. skipanar) og skipun 
(E. Eent. skipunar), Ordning; skapan (skapanar) 

og skopun (skøpunar), Skabelse; vitand (vitandar) 
og vitund (vitundar), Vidende; Ppjønasta og pjønusta, 

Tjeneste. Former som spar, skapan, vitand, i N. 

G, H, Eent., beroe påa Forsåmmelse af Samlyden; hvorimod 

% (0) i skipunar, skøpunar, vitundar, pjønusta, er 
uregelmæssigt indkommet fra de Former, hvor Samlyden har 

hjemme. Nu gjelder & i alle Tilfælde, undtagen i -anir (N. G. FlI.), 

-ana (E. Fl.), 

7) (2)adr, (n)udr ((n)odr), Ha.: Prifnadr, prifnudr 
(Prifnodr), Blomstring(Lykke); sumnadr, såmnudr, 
Samling. Dette % viser hen til Båiningen af gothiske 

Ord paa ådus (som vratådus Reise), og altsaa til et B, 
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paa u ([frifnudr, såmnudr, for prifnudu-r, såmnudu-r) 

med Samlyd, Nu bruges ukuni månudur, Maaned, og de Ord, 

hvis Rod-Selvlyd er a, som føgnudr Fryd; i andre Ord bibel:o!- 

des da, med Udelukkelse af u (H. Fl. naturligviis undtagen; $ 44): 

brifnadur Reenlighed, (H. FI. maatte derimod hedde Prifnudum). 

51. De i $$ 49—50 anfårte Overgange af Slutningslyde 

findes i Haandskrifter med begyndende Oplåsning af de 

gamle Béiningsformer. Brugen af a, for 2 eller 4%, er for 

Resten i nogle af disse Tilfælde en uvilkaarlig Tilnærmelse 

til en oprindeligere Form, idet & svarer til et goth. a, eller 

til et goth. å for &, (jf. Exemplerne). 

52. % (0) bruges ved Siden af 2 (e) i Afledsendelserne 

ingr (engr), ungr (ongr), Ha., og ing (eng), ung (ong); 
Hu.: 4éldingr, digt., Konge; konungr Konge; virding 
Anseelse; verdung, digt., Hird(mænd). (Hermed kan 

sammenlignes lat, 0opfæmus—optumus, osv.) 

53. a, æ(e), u(o), i Afledningsendelser — sjelden i en 

Hovedstavelse, som zigr (tegr), tugr (togr; — ogsaa 

tøgr ; see nedenfor), Tier. 

Man har saaledes Endelsen agr (goth. ags, i: audags, 

isl. audigr, rig, lyksalig, salig; grédags, isl. grådugr, 

graadig, hungrig; osv.) kun i To. %ezlagr hellig; 

medens ægr (goth, ezgs i nogle To.) og ugr (goth. ugs i 
nogle To.) bruges i andre, saaledes, at snart den ene og 

snart den anden Form er den fremherskende (gr bruges f. 

Ex. ikke gjerne hvor Selvlyden i den næstforegaaende Sta- 

velse er a; altsaa ikke gjerne a/ffigr, for aflugr, med 

Omlyd — $ 41 — å/lugr, kraftig). — Nu har ug- ganske 
fortrængt æg- (medens heilag- har holdt sig). 

Endvidere bruges Endelserne 

a) all, 211 (ell), ull (oll), — saavel i No. af Ha., som i To., 
undertiden afvexlende i samme Ord, f. Ex. draszll, dråsull, 
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digt., Hest; vadill, vødull, bredt, grundt Vand, 
som man kan vade over; virgill, virgull, Strikke; 

gjafall, gjøfull, gavmild; heimill, heimull, hjemmel 

(To.). — Nu gjelde i det Hele de samme Former for Nos. Ved- 

kommende; dog bruges nu: bdiætill Bidsel, ridill Hob, skutull 

Harpun, skutull Bord (jf. lat, seutula, oht. scuzzula), for de 

ældre bitull, ridull, skutill (med skutill, i Betydn. Bord, jf. lat. 

scutella, oht. scuzzil[a]); medens de gamle Former virgull og 

dråsull have fortrængt de ligeledes gamle virgill og drasill, og 
vadall, Vaden, har gjort sig gjeldende ved Siden af jard-vidull, 

en skidenfærdig (uordentlig) Person. I Tillægsordene 

har Endelsen a// — undtagen i gamall gammel — veget Pladsen for 

ull; saaledes håres nu intet stopall, svipall, svikall, pagall, men 

stopull, ustadig, foranderlig; svipull flygtig (forgængelig); 

svikull upaalidelig; pågull taus. Det gamle atall, funklende 

(om Oiet), grum, osv., er blevet til åtul/ rask, (Man har saa- 

ledes i To. foretrukket de Former, der medfårte en stårre Simpel- 

hed i Båiningen; man sammenligne stopull, stopul, med stopall, 

stopul, og pøgull, pøgul, med pagall, pågul).  heimill har for- 

trængt heimull. 

b)ann, inn (enn), unn (onn), i No. af Ha., f. Ex,: 
aptann Aften; arinn Arne; jåtunn Jette. Disse 

Endelser bruges ikke skifteviis i eet og samme Ord, und- 

tagen i morginn (goth. maurgins), myrginn ($ 39), 
merginn ($ 39), og morgunn, (jf. endvidere oht. morgan), 

Morgen. Nu bruges kun morgun. 

54. u og & bruges undertiden i Fleng; %ufdingi for 

høfdingi Hovding; flågur for flugur Fluer; måttågr 
for måttugr mægtig; fpessom for pessum disse RH. Fl.; 

sylgjøna for sylgjuna Spændet G. Eent. Undertiden 
kan vel & staae for o (i Overeensstemmelse med $ 70); 

men i dvrigt finder denne Overgang sin Forklaring, deels i 

Lydliigheden imellem & og 6, og deels i Slægtskabet mel- 

lem a og & (6 er Omlyd af a, og a og % ombyttes). 
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55. y—d: åfrinn for yfrinn (af yfir over), til- 
strækkelig. Anledning hertil: 1) Lydslægtskabet (jf. 

d. Syster og Såster, Mynt og Månt, osv.); 2) det 

etymologiske Slægtskab mellem %& og y (da dette kun er 

Omlyd af hiint), i Forbindelse med Overgangen u—6 ($ 54); 

3) den Omstændighed, at e bruges som, en anden Omlyds- 

form for y, men at e og & undertiden afvexle indbyrdes 

(man veed saaledes ikke, om årn, Oxen, Oxne, staaer 

i Stedet for gæm eller eæn, der begge bruges). 

56. 6—e, e—6, det sidste især i norske Haandskrif- 

ter: gleggry for glåggr (goth. glaggvus), grand; årni, 
for erni, &etø; jårno, for fårne (for fårni), cidngæ. 
Den nærmeste Grund til disse Ombytninger er vel at såge 

i Slægtskabet mellem 6 og €&, for saavidt begge (e i mang- 

foldige, og & i de allerfleste, Tilfælde) fremkomme ved Om- 

lyd af a; men da e lyder eens, hvad enten det er traadt 

i Stedet for et ag, eller et o eller 2, osv., saa kan det og- 

saa i disse sidste Tilfælde afvexle med å: trådr, for tredr 
(af troda), træder; krossmåssu, for krossmessu, 
Korsmisse (som Eent. med Undt. af N.); hålgi, for 
helgt (af heilagr), Hellighed.  Fremdeles erindre man 
den Tilbdielighed til at forblande & og e, der f. Ex. findes 

i Tydsk. — I dr, Oxe, er å vistnok Fålge af en for- 

svunden v- eller %-Lyd (jf. goth. agizi =— akvizi; oht. 
achus, olds. acus), medens i Formen cæ ogsaa Virknin- 

gen af den forsvundne Lyd er ophørt og har givet Plads 

for den Art af Omlyd, Bs. Endelse regelmæssig frem- 

kalder. 

57. 6—ey, ey—d;l. Ex. eyæ, for år, Oxe, (jf. $ 56 
Slutn.); egæn, for æn (for gæn; $ 55), Oxne; seyni 
(H. Eent.), seynir (N. Fl.), for såni, sånir (der 
igjen staae i. Stedet for syn vid, synir viol; 

9 
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$ 55); håra, høre, for heyra (goth. hausjan); låsti, 

(for-)låste, for /eysti (Nf. leysa, af To. /auss 168); 

(j indskydes ikke efter Æ eller g, foran å for ey; men 

keypta bliver til køpta kjåbte). 
Med Hensyn til ey—6 maa bemærkes, at baade ey og 

dets Grundlyd ax. (jf. $ 58), saavel som å, i Dansk og 

Svensk ere blevne til 6; jf. måjgu (for meyju), virgini, 
med d.-sv. Må; goma (for geyma, gjemme, af gaumr 

Opmærksomhed) med sv. gåmma; glåma (for gleyma, 

glemme, af ylaumr Tummel) med sv. g/åmma. (1 
tilsvarende tydske Ord, som håren, låsen, trøsten, beroer 

& paa en forskjellig Udvikling). — Hvad Overgangen 0—ey 

angaaer, Saa maa den opfattes enten som Fålge af en For- 

virring, der opkom ved den modsatte Forandring (den af ey 

til 6), eller som Yttring af Sprogets Modstand imod den 

sidstnævnte Lydbevægelse. 

58. au gaaer over til 6, 0, å, eller y; f. Ex.: bråt, 

brot, bråt, brut, for braut, 7) bråd, ?) bort, i første 

Betydning frems. Dat. 1, 3, i Eent., af brjåta bryde, i 

den anden Betydning egentl. G,. i Eent. af Hu. braut”, 
Vei, (afledt af det samme U.; jf. fr. route, af via ruptd); 

ligeledes er of og opstaaet af det ældre auk (der f. Ex. 
bruges, for of, en 12 Gange i en arnamagn. Skindbog fra det 

13. Aarh., Nr. 675 i Qvart, og som falder sammen "med den 

byd, M. auk! adde! åg!); osv. — NI. tvø (for 
tvau), to (som N.-G. i I.); sjø (for sjau), syv. 

Herved kommer i Betragtning, 1) den bekjendte Over- 

gang af au til of i andre Sprog; 2) Overgangen af det 

gamle au til d.-sv. 6; jf. høst (for haust) med d.-sv. 

Høst; 3) det Slægtskab imellem aw og å, der viser sig 

derved, at det gamle 6, foran »Æ, ng, gik over til au 

(S 38); 4) Forholdet imellem de simple Rådder med mx 
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(som bud byde, brut bryde) og deres mest forstærkede 
Former (baud, braut); 5) det Ombytningsforhold, der 

finder Sted imellem å og u ($ 54). 
XIblandt andre Forvandlinger, dette Ord undergaaer, foruden 

de anførte, er ogsaa den til bort, hvilken Form endogsaa forekom- 
mer i Riim: 

Reid Brynhildar brådir 
bort, så er hug né skorti. 

NI. burt. 
59. ei—e, e—ei; f. Ex.: Åresting, for kreisting, 

Krysten, Persning; slekja, for sleikja, slikke; 

breinna for brenna (for brinna), brænde (fortæres 
af Ild); heipta for hepta (af hapt Baand), bringe til 

at standse; Zikneiski, for likneskt, Billede. 
e for ez stemmer med Nynordisk: svenn (for svernn), 

sv. sven, d. Svend; grefi (for greifi), d. Greve, sv. 
grefve. e—ei er den modsatte Bevægelse; jf. $ 57 Slutn, 

60. ez—i, sjelden, undtagen i mila, for neita, negte, 
og dermed beslægtede Ord. (Denne Forandring er i det 

Væsentlige modsat den, der har fundet Sted i Tydsk, for 

saavidt £ der er gaaet over til ej; jf. nht. mein, dein, 

sein, med de gamle Former min, din, sin.) 

61. ew—å, sjelden: zezkn—tåkn (ogsaa nu i begge For- 

mer), Tegn; hporleikr—porlåkr (nu porlåkur), Mands- 

navn; Aleifr (Oleifr) — Alåfr (Olåfr; nu Olafur), 
Mandsnavn. — ef stemmer med Gothisk (hvor dz svarer til 

oldn. af, ei; tatkn-: teikn- — stain-: stein- Steen, 

osv.), åd med Oldeng. (jf. tåcen Tegn, -låe og -låf i 
Mandsnavne, samt stan Steen, osv.). 

62. er (altid; see ai i goth. aævs Tid) gaaer over 

til æ (hvilken sidste Form nu endogsaa udelukker ei, undtagen i 

Sammensætninger som reilzfur, som lever bestandig,, evig). 

Jf. ligeledes det nævnte goth, Ord med det oldn. Hu. æfr 

(for ævi), Tid, Liv; goth. frawv (Fr), hraiv- 
DÆ 



(Liig), saævs (S6), snaivs (Snee), med oldn. fræv- 
(ikke fræv-, jf. det nynorske /ræ), hræv- (jf. hrækåst 
ttrar æft), sæv-, snæv-. —. Den modsatte Overgang fore- 

kommer ogsaa (see $$ 57 og 59, begge i Slutn.): yrejér, 

for grætr, græder; Jeiring, for læring, Belæring, 
Underviisning. Dog kan dette, paa nogle Steder i al 

Fald, opfattes som en egen Maade at udtrykke æ-Lyden 

paa, nl. c=æ ($ 70) = ai (S 25); og altsaa eå — al + i, 

hvilket ikke bliver andet, end en fyldigere Betegnelse for 

den samme Lydsammenstilling (42). 

63. Ogsaa ey forandres til æ, f. Ex. i det Ord, der 
svarer til. det goth. B. mawja Må, og som i Eents. N. 

hedder mær (nu mey), men hvis åvrige Fhff, begynde med 

mey-. — Da nu eæ, altid, ogsaa forekommer i Formen 

ey, saa kunde æ ($ 62 Begynd.) ogsaa henfåres hertil, 

64. æ—ey (ligesom begge i D. og Sv. ere blevne til 

eel og samme Bogstav, nl. 6): beyta, for bæta, sv. bøta. 

d. bøde; meydr, for' mædr, matri; beyr, for bær, 

Gaard, | 

65. ey—2fj. Formerne med sj stemme overeens med 

Oldengelsk, hvor g/ svarer til sædvanl. oldn. ey. Ex.: 

heyra—hsfjra, oldeng. højfran, båre; leysa—hjsa, old- 
eng. (vjsan, låse. 

66. 4—6 (i Liighed med x—0, $ 30). Især bliver 

den negtende Forstayelse %- (for u”æ-) overmaade hyppig til 6- 

(der nu altid bruges, ligesom i Svensk og nogle nynorske Mundarter); 

ligeledes bvandi, Bonde, (eg. handl, Tf. af 6%a, d. boe) 
til døandi (sammentrukket bøndi — saaledes nu altid); 

dukr, Dug, t. Tuch, til døkr (jfr. oht. tå); osv. 
67. At sf og æ afvexle med hinanden i visse Tilfælde, 

finder sin Forklaring i Overgangen 4—0 ($ 66), da nl. øj 

er Omlyd af %, og æ af åd. Af Formerne bøjr og bær, 
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By, Gaard, er.saaledes den fårste at henfåre til Roden 

bu, den anden til bå (for bu; jf. $ 66). Det goth. Fho. 
us tur), ud af, hedder i Oldn. oprindelig %&” (— med 

Hensyn tl % for goth. &, jf. oldn, hus med goth. hus, 

oldn. ”4umr med goth. rums, osv. —), men gaaer som 

oftest over til år (der endnu bruges i flere norske Mund- 

arter); det fårste ligger til Grund for ør nn, det sidste for 

ærinn, — to Former af et” To., der betyder overflådig, 

tilstrækkelig, — 1 dvrigt findes undertiden begge Om- 

lydene, men kun den ene Grundlyd: saaledes 2/s4ja ved 

Siden af æskja, &nske; derimod kun sk Onske (men 

t. WWunsch). 

Anm. 1, Forholdsordet %7 forekommer ogsaa i en tredie 

Form øjr (i Overeensstemmelse med $ 45), hvortil 2/72727% 
ogsaa kunde henføres; men det er ikke mindre sandsynligt, 

at det omvendte Forhold finder Sted, og al øjr.er opstaaet 

under Indflydelse af vrinn. 
Anm. 2. Af de i denne Å nævnte Former bruges nu kun: ær; 

ærinn, bær, æskja, (angaaende æ for æ, see $ 68). 

68. Paa Island begyndte æ tidlig at forblandes med æ, 

og var ganske gaaet over i delte allerede ved Aar 1200 

(jf. $ 20), undtagen for saavidt den vedvarende Forbindelse 

med Norge af og til vækkede Bevidstheden om det oprinde- 

lige Lydforhold. 

69. Ikke blot y ($ 23), men ogsaa 2/ og ey, beholdt 

deres regelmæssige Stilling igjennem Sprogets hele Oldtid. 

— Som Undtagelser findes 

1) en temmelig hyppig Overgang i visse Ord a)af y 

tilgi: sild, for skyldi, skulde, især i norske Lov-Haand- 
skrifter og islandske Diplomer ; prkkja (og pikja), for bykkja 
(og Pykja), tykkes; fir, for yfir, over; (i i Formerne 
fir, firi, firir, ev vel snarere at betragte som oprin- 
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deligt, og svarende til goth. az i fair, oht. 2 i fir, end 

som fremgaaet af y i fyr — for fur —, fyri, fyrir, 
hvilke Former slutte sig til goth. faur, faurd); osv.; — 
b) omvendt, undertiden af 2 til y i mikill, megen, især 

i de synkoperede Former; 

2) en Sammenblanding, i stårre Omfang, af y, 2/, ey, 

hensynsviis med Z, é, €7, i visse endog meget gamle 

Haandskrifter (som AM. 623 Qv.): brinja, for 

brynja, Brynie; fikr, for føjkr, fyger; leisa, for leysa, 
låse; ryddari, for riddari, Ridder; løjf, for -lif, Liv; 
leyda,, for leida, lede (føre). 

1 nogle Tilfælde synes Afvigelsen fra det Oprindelige 

at hidråre a) enten fra Liighed med et andet Ord (skøjra, 

for skira, dåbe, under Paavirkning af Liigheden med 
skajra forklare); b) eller fra en Omflytning af Lyde eller 

Bogstaver (sznysk, for søjnisk, synes); c) eller fra en 

Tiltrækning, der udåves af en nærstaaende Stavelse, (synd- 

ysk, for sæjndisk, viste — aabenbarede — sig; 
ymysir og émisir, for ymisir, adskillige; yfirlyti, for 

yfirliti, Eent. H., Udseende). 
70. At & undertiden staaer for 0, er væsentlig en Følge 

af den modsatte almindelige Skrivebrug, der betegnede Ly- 

den & ved Bogstavet 0, og saaledes for Oiet ophævede For- 

skjellen imellem begge Lyde. Det samme gjelder om Brugen 

af e for æ, og omvendt. Dog er det ikke usandsynligt, at 

ogsaa Udtalen har viist enkelte Spor af Vaklen i begge 

Tilfælde, 

71. Lelte.Selvlyde bortfalde gjerne hvor de komme i 

umiddelbar Berøring med forgaaende tunge ($ 26); æ efter 

då, og & efter å eller 6, saa godt som altid. — Ex.: grå 

for gråa og gråu, grån for gråan, grår for gråar, 

gråm for gråum, altsammen af grår graa; såm eller 
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søm, for såum eller sum ($ 41), vidimus; X/om (for 

klåum) ungvibus. Endvidere altid: £%m, for k%um, 
vaccis; /lyr, flær, flyer (fugis, fugit); osv. Derimod. 
ved Siden af de fulde Former: bym, for bvum, habita- 
culis og habitamus; måsk, for måisk, attenuatur; 

sæ, for sæi, videret, viderent; dåy, for dåyz, moria- 
tur; set, for sååt, I seer; sénn, Sæn, visus, visa; 

og lign. 

Anm, Denne Sammentrækning finder nu Sted i mindre Om- 

fang; saaledes bruges nu altid gråa, grdan, gråar, gråum, 

såum, båum, maist, sæi, deyi; men derimod ligesaa stadigt: 

kløm, kum, 

72. éa og éu (éo, $ 30) forandres — det fårste til 
jå, det andet til få eller få: sfå, videre (Nf.), vident, 
videam; sjom og sjåm videmus. 

Anm. I det Hele bruges nu ga i begge Tilfælde: syd, videre, 

vident; trjdm arboribus. (s/dum, videmus, slutter sig til 

$71 Anm., og s7ai, videam, heroer paa en Forandring i Båiningen). 

Om Medlydene (samh/jådendr). 

73. Medlydene (19 i Tallet) ere: 

; sø > w = 
stumme s E = Ea 

= 2 s å 
haarde — Middel dend = = = = aarde 1 -… aandende sæl >= rr 

Lyde <= = z 

Ganelyde .. | k g h j 
ar 

Tandlyde ..)| t dm oRsp serene 

Læbelyde . . p b f m v 

blandet, . . x 

74. Den, almindelige Udtale af £, z, vp, d, b, h, s, 

I, m, m, j, v, er den samme som i Begyndelsen af 
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danske Ord foran en Selvlyd, Om Undtagelserne, ' see de 

fålgende 69. 

75. I Forbindelserne Xs, kt, ps," pt, låd i den sæd- 
vanlige Tale Æ som blådt y (i Sag), og p som 7 
i de samme SLillinger ($ 85); altsaa hauks (Hogs) som 

haugs, slikt som d. sligt, skapt som d. Skaft, 
osv.; hvorfor man ogsaa ofte finder Skrivemaaden 72 for pi 

(oft ofte, eftir efter), medens dog gt for kt forekom- 
mer meget sjelden, Omvendt staaer Æz temmelig hyppig for 

gt (sakt, for sagt, sagt). 

Anm, 1. Den oprindelige Udtale viser sig i saadanne, 

paa den etymologiske Bevidsthed beroende, Riim som 

duålkkes hrindr bål par bleikir, 
og slit for allt af riki. 

Anm. 2. Undertiden findes ps eller fsé for pt (fé). 
Anm. 3. ån i Begyndelsen af Ordene er i den nuværende Ud- 

tale for det meste gaaet over til 2n (hné, Knæ,”udtales hnje; osv.), 

og k er saaledes svækket til f, i Liighed med Engelsk (der dog er 

gaaet videre ved at udelade Å i Udtalen), 

76. Forbindelserne 

ke, kei, key, ki, ki, ky, kj, kæ, kæ, 

08 JC» gel, gY> gi 97, 9j> GÅ JE, gæ, 
udtaltles allerede tidlig med 7 efter Medlyden, hvilken Udtale 

undertiden findes udtrykt i Skrivemaaden ved et indskudt 2, 

f. Ex. frenna (for kenna) kjende. — Dette uvæsentlige 

7 bevirker ingen Omlyd; altsaa magi (ikke megz) Mave. 

Med Hensyn til g2 (ge) i visse Tilfælde, see $ 81. 
77. ts bliver let til ss i Udtalen; medens den nåiag- 

tigere Lydform viser sig i 

Fornjots synir ljøtir 
og lignende Riim. 

78. tt (det fårste hårende til Roden, det sidste En- 



delse) i 2. P. Eent. af de stærke Datidsformer gaaer over 

til Lydforbindelsen sé (ligesom i Gothisk), der dog skrives 

at, f. Ex.: »auzt (for nautt), du nåd; veizt (for veitt), 

du veed. 

79. Et enkelt d eller  staaer aldrig i umiddelbar 

Berbring med en foregaaende Selvlyd i samme Stavelse; 

men enten ere de fordoblede (oddr Od, abbask vise 
Uvenlighed), eller de slutte sig til en foregaaende Med- 

lyd (sund Sund, dramb Hovmod). I åvrigt udtales 

disse Bogstaver aldrig blådt eller svagt: d i land (Land) 

lyder ikke anderledes, end i det danske Ord Pal; ddi 

oddi lyder ikke som i d. Odde (men som eng. dd); og 6 
i/amb (Lam) håres tydeligt (i Modsætning til b i eng. /amb). 

80. d (jf. $ 84, om /) lyder som det blåde danske 
d i blød, hade; fordobles aldrig (som d, eller som då i 
Oldeng.) ; staaer aldrig foran Selvlyden i en Stavelse (und- 

tagen hvor det træder i Stedet for f, som i dat, for pat, 
det); men bruges 

1) uden at aflåses af andre stumme Tandlyde, 

i umiddelbar Beråring a) med en foregaaende Selvlyd, deels 

hvor å staaer alene (som i dåd Daad); deels foran g, Æ, 
[, m, mn, T, S, jy v, (som i: audga berige, madkr 
Maddik, osv.); b) med et foregaaende &) r (som verda 

vorde, fegrd Skjoånhed); $)f, g, naar disse Bog- 
staver enten fålge paa en Selvlyd (som: /zifdi levede, 

lagdi lagde) eller paa r (som horfdi spectabat, syrgdi 

sårgedce); 7) 99 (som hryggå Bed råvelse); 

2) afvexlende med d, efter 7. m, m, — hvad enten 
disse tre Bogstaver staae allene eller berøres af en fore- 
gaaende Medlyd —, samt efter mb, If, Ig, ng, (som: valdi 
eller valdi valgte, sigldi eller sigldt seilede, kembdi 

eller fembdz kæmmede, osv.); 
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3) i de ældste Haandskrifter overvejende for z, i Da- 
tiders, lidende Tillægsformers og andre Aflednings-Endelser, 

efter et til Stammen hårende Æ eller p, med eller uden en 

foregaaende Medlyd (som: blekkdi og blekktibedaarede, 

styrkd og styrkt Kraft, glapdi forstyrrede, osv.). 
Anm. Nu bruges kun d i de under Nr. 2, og kun £ i de un- 

der Nr. 3, nævnte Tilfælde; då forekommer saaledes mindre hyppigt, 

end i Oldsproget. 

81. g udtales deels haardt, som i d. god, gjerne, 

deels blådt, som i d. Dag; hvilken sidste Lyd undertiden 

betegnedes ved gh. Blådt y forholder sig til et haardt, som 
Dalileds 

Den blåde Udtale synes g at have havt overalt hvor 

det, uden at være fordoblet, berårtes af en foregaaende til 

samme Stavelse hørende, Selvlyd, hvad enten det staaer 

allene (dag nuégav), eller i Forbindelse med en fålgende 

Medlyd (dagr uéga, dags muéguc, lagt positum som 
1.), selv naar denne Medlyd er då, /, m (, jf. Skrivemaaden 

rughla forstyrre, tighn Hiihed, for de sædvanlige 
rugla, tign; men især saadanne Riim som 

ok loémhugadr lagdt ; 
eigi pverr fyrir augna) ; 

hvorimod g udtales nu haardt foran d, /, mn, (gl i hagl, Hagl, 

som i eng. ugly; gn i logn, Vindstille, som i eng. signal). 
Hvor gy enten skrives, eller, i Følge $ 76, skulde håres, imel- 

lem to Selvlyde, hvoraf den sidste tilhører en Båinings- eller Afled= 
nings-Endelse, bortfalder nu g-Lyden i alle Tilfælde, imedens det 

Tilbageblivende behandles saaledes, at j-Lyden 1) bliver uforandret 
efter %, 6, d; 2) gaaer over til z, efter u, 0, a, &, og danner med 

den foregaaende Vocal en reen (en vocalsk) Tvelyd (bestaaende af 

hiin Vocal + Z); 3) sammensmelter med et foregaaende i eller y 

til 4; 4) bortfalder efter au, ey, ei, æ, 1, 2. Som Fålge heraf 

udtales bjzgirkrumme (curvi); skågi Skov (H. Eent.); magi 

Maag (H. Ent.); flugi volatui; bogi Bue; hagi Græsgang 
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(men etymologisk —= d. "Have); degi »sjuige; segja, dicere, 

dicunt; stigi Stige; kligja, Qvyalme, Væmmelse, (jf. d. 
klige); lygi Logn; haugi tvupw; beygi, flecto, flectam, 
flectat, flectant; beygjum, flectimus, flectamus; hineigi, 

declino, osv.; Aneigja, declinare, declinant; bægi,arceo, 

osv.; bægjum, arcemus, osv.; vægi, sacro, osv.; vigja, Sa- 

crare, osv.,; drøygi, committo, osv.; drygjum, committi- 

MUS, OSY.; i den angivne Orden, som bjåj-ir , skåj-i, 

mdj-i,  fui-i bot-i, hæ-i (== hat-i), dei-i (== det-i), Sel-a 

(== set-a), sti-i, kli-a, hj-i (= 4-9), ds ES håti- -1), 
bey-i (== beizi —= bet-i), bey-um == bei-um —= beéi- um), 

hnei-i (== hnet- YTRE AES hnet- ad), bæ-i (= bat- i), 

bæ-um (— bat- -um), vi-i, vi-a, dry-i (—=— dri-i), dry-um 

(== dri-um). — Bogtavforbindelserne eigi, ågj, dg, 2ugs 

bog], Sag, 709 » Taugj, maatte udtales som 12%7, 207, ?a7, 4114, 
504, be (== ai), Tau (== 67); men forekomme ikke, da den 

nyere Sprogform intet kjender til en saadan Tilsidesættelse af Om- 

lyden. Forbindelsen ågy kunde desuden kun staae for augy; men 

en slig Overgang af au til & finder nu ikke Sted, Af den sidst- 

nævnte Grund findes heller intet, gi, hvor åg i &vrigt maatte ud- 

tales som ågj og augj. Forbindelsen ygj var natarlig for Oldspro- 

get, men synes nu ikke at forekomme, da sygja, sugerem, er 

blevet til sygi; lygja, mentirer, til /ygi; osv. 

Anm. Antager man, at 7 bibeholdes ikke blot i de under 1, 

men ogsaa i de under 2—3, eller endog 2—4, anfårte Tilfælde, 

saa faaer man rigtignok en simplere Regel, men træffer neppe den 

rigtige Udtale, der synes at være forskjellig fra fZuji, boji, haji, 

deji, seja, stiji, klija, liji; navnlig vil g i Tilfældene under 
4 neppe blive hårligt, uden en særegen Anstrengelse af Talered- 

skaberne, 

Den her omhandlede Udeladelse af g-Lyden synes at 

have fundet Sted allerede i Oldtiden i den friere Udtale, 

hvilket lader sig slutte 1) af den Omstændighed, at e foran 

gt eller gø, hyppigere end ellers, findes udvidet til ez, som 

degi, muége, til deigi; dreginn, tractus (lid. Tf.), til 

dreiginn ; segja, sige, til seigja; 2) af den vilkaarlige 
Udeladelse, eller Indskydelse, af y i slige Tilfælde: teyja, 
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for zeygja, strække; treygja, for treyja, Tråie, — 

Derimod er y-Lyden bibeholdt i 

Alin var rijgr at rågi; 

Baugs getr med pér peygi; 
og andre saadanne Riim, 

g udtales nu meget svagt — er næsten eller ganske stumt — i 

Enden af et Ord efter en u-Lyd (altsaa efter %, da, 6; jf. $ 25). 

Hermed stemmer den gamle Skrivemaade drå, for drog, 

drog, (drog: draga — for: fara), osv.; medens, paa 
,den anden Side, et saaledes stillet g viser sin oprindelige 

Lyd i Riim, som 

låg var ek auds at eiga. 
I Forbindelserne dg, fg, lg, (mg), ng, rg, lyder g 

nu næsten ligesaa haardt, som i Begyndelsen af Ordene, 

I Oldsproget har det vel havt en blådere Lyd, 1) efter å, 7, 
r, i alle Tilfælde; 2) efter /, m, m, i det mindste i nogle. 

Herfor taler ikke blot Analogie med då ($ 80), men ogsaa 

den undertiden forekommende Brug af gå i margha mul- 

tos, fylghir folger, og lign. 

En afgjort haard Udtale bar g derimod 1) hvor det 

fordobles; 2) i Ordenes Begyndelse. Her staaer det kun 

enten allene, eller i Forbindelserne g/, g/j, gm, gi, gr» 

grj. — Gv skrives nu i Gvøndur, Gvendur, fortrolige For- 

kortelser for Gudmundur, men håres ogsaa i gud, Gud, og 

dermed sammensatte Ord (som Gudmundur). 

Allerede i gamle Haandskrifter, dog med Undtagelse 

af de allerældste, bruges ofte 1) /i£- (d. Zig, eng. 7ike) 
for det i Oldnordisk mere oprindelige g/ik- (goth. galeiks, 
t. gleich); 2) n for gm i Ordbegyndelser (ligesom eng. 
gn i samme Stilling altid lyder uden g). Saaledes 

bliver: gæågr (goth. gandhs), tilstrækkelig, til nøgr; 

graga, d. gnave, til naga (jf. t. magen); osv. I de 

fleste Tilfælde vil det bortfaldne g vise sig at være den 



oldn. Form af Præfixet ya-, ligesom i de anfårte Exempler 

(gnaga = g + naga; hvoraf den sidste Deel vistnok 
hænger sammen med lat. »o0ceo, osv., og saaledes har g 

for det, i Folge $$ 82—83, i denne Stilling umulige %). — 
Hvor n- (for gn-) findes i Oldsproget, bruges i NI. kun m- (altsaa, 

f. Ex., kun naga, mua gnide, osv.); ligeledes kun /æk- (intet 

glik-). 

82. h er aldrig stumt (som i d. /jort, Hval). Det 
staaer kun i selve Begyndelsen af Ordene, deels allene, deels 

i Forbindelserne %j, hv, (høj i hvé, hvor, hvorledes), 
hl, hlj, hn, hnj, hr, hrj. Af hl, hlj, hn, hnj, hr, 
hrj, udelades % meget ofte i gode Haandskrifter (overeens- 

stemmende med de nyere Sprog), dog ikke gjerne i de aller- 

ældste, Langt sjeldnere bortfalder % foran UEGDE eller Selv- 

lyde (jård [der ellers betyder: Jord], for hjørd, Hjord; 

varf, for hvarf, forsvandt; af [der ellers betyder: af] 
for haf, Hav), selv hvor Udeladelsen begunstiges ved 

Sammensætning, som i wmbverfis, for umbhverfis, o m- 
kring; vardald, for vardhald, Vagt(holdelse). 

Omvendt er & undertiden tilfåiet: 4åfugr, [ellers — 
tung], for åfugr, forkeert; herum, for erum, sumus. 

Nu findes kun svage Spor af denne Vaklen i Brugen af % 

(alfa, ved Siden af halfa, Side, Egn; naskur, ved Siden af 

hnaskur, eg. fiin, d. e. fiffig, goth. Anasgus ualazos, oldeng. 

hnesc; — omvendt: hnidra, ved Siden af nidra, nedsætte), og 
Forbindelserne Zl. hlj, hn, hnj, hr, hrj, beholde (i &vrigt) deres 

fulde Form. 

Den oprindelige Udtale af hv, nl. som h + v (f. Ex. 

haukr réttr er pu, Mårda drottinn, 

hverr gramr er pér stårum verri), 

har kun vedligeholdt sig påa nogle Steder; i andre Egne udtales 

hv som kv (ligesom i Norge og paa Færøerne), atter i andre omtr. 

som tydsk, eller snarere sveitsisk, ch (hvor, hvo af to, som chor). 

83. Da % (baade som Lyd og Tegn) er indskrænket 
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til Begyndelsen af Ordene, er det naturligt, at det i andre 

Stillinger bliver erstattet ved det dermed nærmest beslæg- 

tede Element, nl. y (blådt eller haardt), der saaledes, hvad 

Oprindelsen angaaer, er snart at betragte som en Middel- 

snart som en Aande-Lyd; som Aandelyd i /ogi Lue, vargr 

Ulv, osv.; som Media f. Ex, i vega fåre (veje), vagn 

Vogn, fregna spårge. 

84. PD lyder (ligesom i Goth. og Oldengelsk) som 

det haarde eng. z% (i thing, through); men bruges i de 
fleste Oldbåger kun i selve Begyndelsen af Ordene, enten 

allene (som i Par der, Punnr tynd), eller i Forbindel- 
serne ør, Prj, hj, pv. 1 de ældste Haandskrifter deri- 
mod staaer Ø tillige i enhver af de Stillinger, der senere 

tilkomme då (see $ 80), hvad enten dette kommer af 

en Mangel ved Betegnelsesmidlerne, eller, hvilket synes 

mere antageligt, / brugtes fordi man virkelig hårte Ø. I 

saa Fald er det svagere d at ansee for en Svækkelse af det 

ældre og stærkere (omtrent som r — eller 2 i Gothisk 

— af $). — En Fålge af denne Overgang er, at d, og 

ligeledes d, for saavidt det afvexler med då ($ 80, 2), 

bruges, i etymologisk Forstand, ikke allene som Middellyde 

(mjådr Mid, binda binde, osv.), men ogsaa som Aande- 

lyde, f. Ex. i brødir Broder, ånd And. 

85. f lyder 

1) i Begyndelsen af Ordene (hvor det staaer deels allene, 

deels i Forbindelserne ZZ, ff, fr, fri, fr, frj, fj), som 

d. f; 2) i den sædvanlige Udtale, imellem en foregaaende 

Selvlyd, og et fålgende Å, s, t, men især f (hvilket f da 

begynder et nyt Sammensætningsled), ligeledes som d. 7, 

f. Ex. i: rifka foråge, Pyjfska Tyvagtighed, deygt 

tilladt; affaradagr Slutningsdag (i en Fest). Dog 
bliver, i Riim, / i fs, ft, behandlet som blådt (see Nr. 3), 
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hvilket ogsaa laae temmelig nær i de Tilfælde, hvor en 

Boiningsendelse fålger paa, som: 

Bjofs ilja blad leyfa; 
hafs, gekk sær af afli; 

3) i andre Tilfælde som d. vw i Begyndelsen af et Ord; 

altsaa /zf som d. Liv, osv. 

Man udtaler nu i nogle Egne f i få, fl, fr, som et haardt b. 

Oldbågerne vise Spor af denne Udtale, medens den rig- 

ligere fremtræder hos Digterne: 

laufi fåt at høfdi; 
På er ræfr-vita Reifnis. 

86. Det f, der staaer inde i Ordene, er i det Hele 
taget af tredobbelt Oprindelse, og bruges 1) enten som en 

Aandelyd: hafr caper, sofa sove; 2) eller som en 

Media: /jyfr kjær, %lfaldi Kameel; 3) eller for v, 
som i æfi aevum. 

87. Der fremstille sig nu, i Henhold til det Fore- 

gaaende, fålgende Rækker af stumme Medlyde, ved Siden 

af de i $ 73 opstillede Rækker: 

he g(blådt) g(haardt) — 2 

b åd: d å 
f(haardt; $ 85) ————f(blådt; $ 85) —— 6 —————p. 

88. æ låd = ks —= (blidt) g + s ($ 75). Dette 
fremgaaer blandt andel af Skrivemaaden 7é/aæ for félags 
(Selskabs), Magsimianus for Maximianus, og lign. 

I dyrigt staaer æ, hvad Oprindelsen angaaer, snart for Ås, 

som år Oxe (goth. agæzi), snart for gs som i vaæa 

voxe (goth. vahsjan, skr. Rod vaksk). 
89. NI. fordobler ikke s i Enden af et Ørd efter en tung Selv- 

lyd, undtagen i E, Eent. (som: åss ostii), og bruger i dvrigt 

kun i denne Fhf. s som Båiningsendelse (altsaa fys, N, G, H., 

Ståi, med Eieformen fyss). Dette stemmer med den goth. Ude- 



ladelse af s i N. Eent., som: drus (ikke druss) Fald; [aus (ikke 

lauss), isl. laus, lås. Hvad Oldsproget angaaer, saa har 

det neppe været ganske udenfor Indflydelsen af denne Lov. 

stn findes ikke sjelden for sæ (ogsaa i Begyndelsen 

af Ordene), især i visse Haandskrifter (see f. Ex. Kcy- 

sers og Ungers Udgave af ,,Barlaams ok Josaphats 

saga", Christiania, 1851). Udtalen synes nemlig i For- 
bindelserne sm og så almindelig at indskyde Z, for at lette 

Overgangen fra den ene Lyd til anden, ligesom man i 

Tydsk har fålt Trang til at beklæde s med en Aandelyd 

foran %, /, osv., (jf. Schnee med det gamle smé), og lige- 

som s7 ikke kan staae i en oldn. Ordbegyndelse (men der- 

imod: sær, skr, spr). 

90. z udtales som s, forekommer kun efter Selvlyden 

i en Stavelse, og staaer i Haandskrifterne 1) simpelhen 

for s;: 2) for et ved Assimilation opstaaet ss; 3) ofte som 

en svævende Betegnelse for 5 eller sæ; 4) for et s, foran 

hvilket en Tandlyd, især en stum, er udeladt; men 

Skrivebrugen Nr, 1 er udelukket af de friere (eller nor- 

maliserende) Udgaver. Ex.: brauzk (for brautsk) 

frangebatur; bøjzk (for byjdsk), offerris, offertur; 
senzk (for sentsk, for sendtsk) lid. Biform af sendasende; 

utlenzkr (for utlendskr) udenlandsk; vizk (for vinzk, 

og delte igjen for vindsk), torquetur, torqueris, 

torquere (byd. M.). — Om zt for æt, see $ 78. 

I NI, udelades d foran s ikke saa let som i Oldsproget (byjdst, 

ikke bøjzt, offerris, offertur). 

91. // udtales ikke som i Dansk, d. e. ikke som / 
—+- /. men som haardt d (eller dd) + /. 

92. 1) nn efter en lukket Selvlyd ($ 25) udtales nu som dd 

+ nm; men at denne Udtale ikke bår anvendes paa Oldsproget, 

skjånnes af Rimene, som: 

Seinn pikki mér sumnan. 



Sr CO SEE 

2) Et sluttende m a) i æn i Fleerstavelsesord, b) i an i Eent, G. 
Ha. af To,, eller i Biord, c) som Kjo, i an, un, fordobles nu i 

Udtalen, saa at drottin dominum, heidin ethnicå, gefin 

datå, &ndin % wvyrn, gødan goth. gådana, hédan herfra, 

konan r yvvn, augun die Augen, lyde som drottinn domi- 

nus, heidinn ethnicus, osv. — Undtag: himin ovgavov. Men 

dette Ord hedder ligeledes himin i N., medens inn ellers bruges 

hvor det bår staae, som i drottinn, heidinn, (ovenfor). 

3) I Modsætning til Nr. 2, skrives og udtales kun et enkelt m, for 

nn, efter aabne Selvlyde i Enden af Fleerstavelsesord, med Undta- 

gelse a) af ann, hvor mn staaer for Kjo, inn tov (folann tov 

møkov); b) af de under Nr. 2 anfårte Tilfælde. Ex: aptan (ve- 

sperum og) vesper; jøtun (gigantem og) gigas. [sén (viså 

og) visus (Tf.)]. 

93. r lyder haardere eller skarpere, end i Dansk. 
Det bliver nu enkelt i Enden af et Ord (som: ber — ikke blot 

nudå, men ogsaa — nudus; bar Bar, f. Ex. 

lifs mins blomgadra bar, 

en budlungs Persa var, 
Oversættelse af Persarum vigui rege beatior), og undertiden inde 

i Ordene (som i varir Læber; men i Oldtiden: 

Fjærri allt nema varrar). 
Der ér i ovrigt med Hensyn til Fordoblingen eller Ikke-Fordob- 

lingen af » nogen Forskjel imellem forskjellige Egne, 

rl og ru udtales almindelig — hiint som ddl (d. e. som 

isl. ll; $ 91), dette som ddn (d. e. som nn nuomstunder; $ 92, 1). 

Den samme Udtale har for en Deel fundet Sted i Oldtiden. 
94, an udtales i det mindste nu som mm, a) i -um i Slut- 

ningen af et Ord, som: mønnum dvdQWToLs , børnum téxvors, 

hraustum fortibus, forum imus og eamus; b) i Fho. um, 

om, hvor den haarde Udtale maaskee skal erstatte det bortfaldne 

b i Ordets gamle Form umb; c) i fram, frem, hvilken Udtale 

stemmer overeens med frammi (ikke frami) fremme; hvorimod 

man finder i Oldsproget Lydformen fram, som: 

gudr vox um gram, 
gramr såtti fræm ;s 



Er joy, RE: 

og svå før pat fram, 
at flestr of mom ;s 

ved Siden af framm (see en Locus classicus Fms, VI 

385—87); samt g/am og ylamm Glam. 
95. v lyder aldrig som i d. 7avle, savne, (men 

altid overeensstemmende med $ 74), og forekommer kun 

1) i selve Begyndelsen af et Ord, a) foran en Selvlyd 

(eller foran Ze, skrevet &), som: vegr Vei, vér vi; b) 
som Levning fra den fjerne Oldtid, i vr 

(Zildid vrøngum ofra 

vdgs hyr-sendir ægi; 
jf. SnE, II 132); medens i åvrigt, ikke blot i vZ- (jf. lita, 
see, med oldeng. wwvlitan), men ogsaa i vr (jf. det sæd- 

vanlige rangr med d. vrang), v er forsvundet baade af 

Skrift og Tale (hvorimod Engelsk endnu beholder vr i Skrift) ; 

É ogsaa, foran Selvlyden i en Rodstavelse, i Forbindelserne 

», dv, pv, kv (, om gv see & 81), hv, sv, skv, som: 
el toe; hvar hvor; hvé hvor(ledes); SVÅ Saa; 

skvala, sqvaldre, bråle, 
3) i Enden af en Stavelse, foran en Selvlyd, og staaende 

umiddelbart efter <a) visse enkelte Medlyde, nl. Z, 7, £ 

(sjeld.), 2, d, naar de fålge paa &, y, (eller e, ey, for 
6, i Fålge $$ 56—57; men i det her omhandlede Tilfælde 

blev ey sikkert ikke udtalt anderledes, end 6), som: å/vi 
Cod, hjørvi &ipsr, håsvan (G. Ha. Eent.) blakket, 
gåtva begrave, bådvar tonivnc, fyrva ebbe, ydvarr 
vuétsgoc, (gerva, geyrva, for gårva, gjåre); b) et 
enkelt £, efter en virkelig eller tilsyneladende omlydt Vocal 

(herved maa dog tages Hensyn til $ 45), eller een, der 

ikke kan omlydes: såråkvimendacio; s2/kva og svikva 
(sædvanl. svikja), svige, bedrage; c) k eller g, i 
Medlydsforbindelserne ÆÆ, lÆ, rk, sk, Isk (2), 99, 79; 



efter 0:«(eller- -(ey==10 ;oseer 3, .a) me smysslsjeldened), 
som: dåggvar, roris, rores; måskvi Maske (i et 

Net); myrkvi Mårke; makkvat noget; d) en lukket 
Selvlyd, som: heyvifeno; sævar, sjåvar, sjøvar,Såes. 

Af Regel 3 fålger, at w maa udelades hvor det skulde 

staae enten i selve Slutningen af et Ord (føl, ikke fålv, 
pallidå; men /6/va, pallidam, pallidos), eller imel- 

lem to Medlyde (følr, ikke fålvr, pallidus). 

Anm. vw udelades gjerne foran %, 0, &, som: vålw, 

vølur, vølum, (forvålvu, vølvur, vålvum), men i Eent. 
N. volva (ikke vala; 

jf. %t svøl (rjmis vøælva, SnE. I 326) 

Spaaqvinde; ordænn hyppigere end vordinn vorden; 

Ød hyppigere end våd.vadede, Det bruges ikke foran %; 

altsaa f. Ex.: %/fr (ikke valfr) Ulv. 
NI. viser større Tilbéielighed, end Oldsproget, til at beholde va 

foran Endelser og i Slutningen af Ordene, 

96. ; bruges kun foran en Selvlyd, 

1) i selve Begyndelsen af et Ord: få ja; 

2) i Forbindelserne, $/, hj, gj, Øj, dj, fh Bj; endvidere 
i kj, skj, tj, stj, Pj. Spj; Samt i 
VE ea koreo SEEREN ET oo AE SE] 
ERE EEN EET 9] 
EEN EL RER ERR IE ele FESTEN 
Dr Ls ore ER PET IREER Ree see MELSE sas FORT sl USR. 
De SEE Eee RE" ANE SER ES > ERE ye 

DIE sete Tr RED E aE RUDER eee LTA: 
ED ET AE RIS] 

RR ESER BEL EET FE re LEE el VE] 
Ea ED EEN] 
DEER SEEREN NE TEE re MEDER ST ey AT Afa VS PPT] 

SM ora R ES ENE er SAS ET, 
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se ode 

sprj forekommer neppe. — Exempler paa de åvrige: sjvkr 

syg, hjålp Hjælp, osv.; sÅrjupr svag, strjøna 

et Tilnavn. (Nu haves f. Ex, strjzpi, den forreste Ende af 
Halsen, naar Hovedet er afskaaret; jf. d. Strube). 

3) i Enden af en Stavelse (foran en til samme Ord hårende 

Selvlyd; see Begynd. af denne $), a)efter £Æ, /k, mk, rk, 

Ug; lg sang seng seller eler LSE MER NoNS REE ORE 
hvor disse Medlyde, uden at være fordoblede, berires af 

et foregaaende e, wy, eller 2, som: pekkja (for penkja, 
d. tænke, t. denken) kjende, pykkja Stemning, 

skikkja Kappe; b) efter et enkelt Æ, g, eller sk, hvor 
hine enkelte Lyde, eller denne Lydforbindelse, fålge paa en 

af Z omlydt Vocal (jf. dog $$ 45 og 95), eller een, der 

ikke kan omlydes: reykja fumorum, reykjum fumis, 

vigja vie, æskja ånske; c) umiddelbart efter en lukket 
Omlyd, nl. efter 2, Ææ, Øf (, ay, 6y), ey, som: æja bede 
(holde paa et Sted), //øjga og flæja flye, meyjum vir- 
ginibus. 

De her (i $ens Begyndelse og under Nr. 3) fremsatte 

Lydlove have indskrænket Brugen af JE en betydelig 

Grad, og derved fordunklet Omlydens Væsen for Be- 

gynderen. 

Anm, 1. Talordene $(/)autjån sytten, a(t)tjån 
atten, mitjån. nitten, tvitjan tyve, ere uregelrette 

med Hensyn til Brugen af 7, med mindre man deler over- 

eensstemmende med Oprindelsen: . s(/)au-tjån, å-tjån, 

osv.,; men herimod taler Omlyden i seytjån, der bruges 

ved Siden af sautjån. (sinjorr, synjurr, Herre, bår 
skrives saaledes, og ikke med %72.) 

Anm. 2, jf udelades foran Z; altsaa f. Ex,: såti, se- 

deat, sedeant; men sææja, sedere, sedent, sedeam, 
.J NI. beholder derimod dette 7, som: sitji, sitjir (sedeas). 
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97. De forekommende Fordoblinger ere: ZZ, mm, nn, 
rr, ss, kk, gg, tt, dd, pp, bb. — f fordobles ligesaa 
lidt som d eller blådt g, undtagen i sit Navn ($ 1), og 

andre fremmede Ord, som 0offra (offre), af (lat. offerre, 
i Middelalderen ogsaa) offerare. 

Bogstavnavnet vaff er formodentlig dannet i Liighed med ef. 

98. Oldskrifterne frembyde mangfoldige Exempler paa 

enkelte Medlyde for dobbelte, eller omvendt, hvilket vel 

for en stor Deel blot ligger i Skrivningen, f. Ex. i: fyrtil 

(for Æyrtill) yræv, svein (for sveinn) puer, såtom 

(for såttom, såttum) morbis, kyrtillinn (for kyrt- 

ilinn) tov ynøva, sittja (i Modstrid med &$ 96) 
sidde, 

I andre Tilfælde kan en saadan Afvigelse fra det Op- 

rindelige, især hvor den ofte gjentager sig, have sin Grund 

i Udtalen, og altsaa i virkelige Sprogforandringer, Saaledes 

fordobles a) s hyppigt, som Båiningsbogstav, i Enden af 

et Ord: hirdiss Hyrdes, rikiss Riges, båss E. Eent. 

af bu Bo; b) et til Boiningen hårende » meget ofte, efter 

en lukket Selvlyd, som: færr, for fær, apisceris og 
apiscitur; nårr, for mar, véxzvc; smårr, for smår, 

parvus; smårra, for småra, mizgøv; smårrar, for 

smårar, puxgæc; Smårri, for småri, mzgæ; smærrum, 
for smærum, minoribus; smærri, smærra, for smært, 

smæra, i de åvrige Former af den håiere Grad; fjeirra 
(7ør), peirrar (16), peirri (1), for peira, peirar, 
beiri. — Slige Fordoblinger synes væsentlig at beroe paa 

Sprogets Reaction imod en ligeledes stedfindende Brug af 

enkelle s og r for dobbelte; jf. $$ 89, 93. 

NI. bruger rr (med Udelukkelse af et enkelt r) efter en luk- 
ket Selvlyd, a) i Eents. H, og E, i Hu., samt i Fits. E.; b)i 

den højere Grad; — altsaa kun: Peirri, peirrar, peirra, SMårrG 

smarrar, smaårra, smærri, sMmMærra. 



en 3 RESEER 

99. En dobbelt Medlyd 

1) forandrer ikke sin Udtale foran Z, v, r; men gg i 

høggva (caedere, caedunt, caedam, samt ictuum), 

og i høggr (caedis, caedit) lyder ganske som i håyg 
(caedo, caede!, samt ictuis, ictum, ictus Flt.); 
i leggja (ponere, ponunt, ponam), som i /egyg 

(pono, pone!); æn i brunnr (fons) som i brunn 

(fontem) osv.; 

2) foran andre Medlyde, end /, v, 7, kommer til at svæve 

imellem den dobbelte og den enkelte Lyd, og udtales sæ d- 

vanlig som en enkelt (f. Ex.: ZÅs, kkt, pps,ppt, 

som 25, AE IDSSEPEJEN ESS R LES som as S.. 77), medens 

den håiere poetiske Udtale stemmer med Oprindelsen, hvil- 

ket især træder klart frem i saadanne Riim, som vilde tilintet- 

gjøres af en qvalitativ Forskjel (jf. $$ 81, 91), dersom en 

enkelt Lyd var stillet imod en dobbelt, som: 

flugstyggs sunar Tryggva (Hallfv., Sighv,); 

hildar veggs ok hjoggusk (Grettir) ; 
mjukstælts logit æallir (Hallar-Steinn?); 

osv. (see f. Ex. SnE. I 450). 

1 OQvereensstemmelse hermed synes det rigtigst, lige- 

som det er naturligst i sig selv, at udtrykke Fordoblinger 

ogsaa foran Medlyde og skrive f. Ex, manns hominis, 

men mans virginis (osv.). 

Anm, 1. Foran t lyder baade // og / haardt, næsten 
som // i Enden af en Stavelse. — Den i Oldbågerne hyp- 

pige Skrivemaade //d (//d) for /d (Id) såger at udtrykke 

en vis rullende Lyd, / har i denne Stilling, hvad enten 

det er enkelt eller dobbelt; jf. Rimene: 

Foldar raud ok felldi (Glimr Geir.), 
og lignende, 

Anm, 2. I den mageligere Udtale kunde vel bb ($ 79), 



æren 

foran £ eller æ, komme til at lyde som f (altsaa kubds, 
E. Eent. af Zubbr, Stump, hvis det forekom, som kufs; 
$ 85, 2), hvorimod dd ($ 79) foran $ let assimileredes 

(saa at, f. Ex., odds, cuspidis, udtaltes oss; i Modsæt- 

ning til Rimene: 

Odds ok ernir sød dusk [Pormédr kolbr.]; 
rædds håmåna ræddar [Guttormr sindri]). 
100. Da den stærkeste Udtale af Medlydene betegnes 

ved Fordobling, saa kan en Medlyd ikke staae tre eller 

flere Gange; altsaa f. Ex. (ikke ittér, men) hittr in- 
ventus, (ikke 4ititt, men) hitt inventum (I.), af hitta 
hitte. 

101. En Medlyd, der fålger umiddelbart paa en 
anden Medlyd, fordobles ikke i Udtalen; altsaa f. Ex.: 

hristr (for hristtr) quassatus; hrist (for hristt) 

quassata, (samt for Aristtt; see $ 100) quassa- 

tum (1). 

Anm. 1. Selv hvor den sidste af to paa en Medlyd 

filgende eenslydende Consonanter begynder et nyt Sam- 

mensætningsled, har den fårste vanskelig ved at holde 

sig, Man finder derfor ogsaa i Skrift: gjaldagi for 

gjalddagt Betalingsdag, verkaup for verkkaup Lån. 
Den hyppige Udeladelse af det første k i det sidst anfårte Ord har 

fordunklet dets Oprindelse og foranlediget det nu brugelige verdkaup. 

Anm. 2, Fordoblingen af en Medlyd efter to andre kan 

imidlertid mærkes som en Egenhed ved visse Haandskrifter 

(see f. Ex. ,,Barl. ok Jos. saga' ved Keyser og 

Unger), og synes at beroe paa en uklar Stræben efter 

fuldstændig Lydbetegnelse. 

102.  Forskjellige stumme Medlyde af samme Organ 

([£g, gk; pb, pf, bp, bf, fp, fo] td, tå, ddt, dt, dd) 
kunne ikke staae sammen i een Stavelse; men 
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1) dd bliver til dd, f. Ex.: Jeiddu (for leiddu) duxe- 
runt. 

2) æd, td, ddt, blive til tæt, som: veittu (for veitdu) 
praebuerunt; veittr (for veitdr) praebitus; rætt (for 

ræddt ; og dette igjen for ræddt, i Fålge $ 103) dictum 
CE NEEES: 

,… pat er rætt at dag drottins (Leidarv.): 
3) dt bliver a) til æé, i en betonet Stavelse, som: 

brætt réd hann peims åtti 
allprutt ela prottar (Rekstefja); 

b) til 2, &) i Slutningen af et Ord af meer end een Stavelse, 

som: kÆallat (ikke kalladt) vocatum (1.); lagit (ikke 
layidt) positum (I.); 8) umiddelbart efter en Medlyd, 

som: /agt (ikke lagdt) = lagit ($ 101). 
Anm. 1. Ligeledes udelades d af dt (efter en Med- 

lyd, $ 79), som: sent (for sendt) missum (I.). 
Anm. 2. Endogsaa hvor paa hinanden fålgende for- 

skjellige stumme Tandlyde håre til forskjellige Sammensæt- 

ningsled, foregaaer nu og da en Forandring, for at lette 

Udtalen, 'Saaledes findes Zezttogi for leidtogi Veiviser; 

ja endog Aoltekja for holdtekja Kjådpaatagelse, 
hantaka for handtaka tage til Fange, og lign. 

103. Da (i Fålge $ 80) då ikke fordobles, gaaer det 

med et fålgende då over til dd, som: reiddr (for reiddr) 

vectus, reidd (for reidd) vecta. (reiddt — reiddt — 
reitt, vectum; $ 102,2 

104, d efter en Selvlyd viser mindre Tilbéielighed, end 

t ($ 77), tt, dd, ($ 99), til at assimilere sig med et fål- 

gende enestaaende 5; dog blev gåds (Gods, — eg. boni 

som I.) allerede tidlig udtalt som gåss. — At ds foran 

en Medlyd ikke nådvendig bliver til 2, sees af Rimene: 

Ormr hraudsk, en fålt raudu. — 



See RER 

Imellem s og en foregaaende Medlyd udelades i den mere 

magelige Udtale enhver af de tre stumme Tandlyde (6, d, d), 
og denne Udeladelse gjør sig gjeldende ogsaa i den nor- 

male Skrivning, hvor s ikke slutter Ordet; man skriver altsaa 

-lenzkr (8 90), men ikke /anz (for lands Lands), 

hvilket sidste vilde stride imod Rimene, som: 

lopts ok lijdum skipta (Leidarv.); 
Krists vinnr krapt ens hæsta (Likn.); 
elds var ådr til foldar (Plac.); 

bænds jo-draugar læmda (Pårdr Sjår.) ; 
hlakkar bords er ek pordak (Harmsol); 
hlifar flægds ok læg (Einarr skål.). 

Anm, 1. it, dd, forsvinde ligeledes foran et $, hvorpaa 
de fålger en Medlyd; altsaa: /zzÆ (for hittsk, der igjen 
staaer i Stedet for det umulige %zttttsk, 8 100), lid. Bi- 
form af hitta hilte; veizk (for veittsk, for veiddtsk, 
for veiddisk, & 103), lid. Biform af veida fange. Dog 

vilde Brugen af de mere oprindelige Former: £zitsk, eller 

hitzk, og veidzk (med Tilbagevenden af det radicale d), 

i det håiere (især poetiske) Foredrag, stemme med Spro- 

gets Aand. 

Anm. 2, Ogsaa hvor s begynder et nyt Led i et. sam- 

mensat Ord, kan det let foranledige Udeladelsen af en fore- 

gaaende stum Tandlyd, selv i Skrift, som: anskoti for 

andskoti Fjende, 

105. Tv (eller flere) stumme Medlyde forbindes al- 

drig i Begyndelsen af et Ord (som i gr. xtstvw, eller 

lign.), og indgaae kun folgende Forbindelser efter Selylyden 

i en Stavelse: 

kt, kd, gt, gå, 

FADØL] 0 
altsaa Gane- og Læbelydene kun med fålgende Tandlyde, 

og tk, (tg), dk, dg; 



SELE, een 

Tandlydene kun med fålgende Ganelyde, og begge Dele med 

Indskrænkninger,. Navnlig er d udelukket ogsaa (see & 79) 

fra den anden Plads (intet åd, yd, pd, fd), og det 
samme kan næsten siges om g. Rigtignok findes (i Vålu- 

spå) dstgir. (rige paaKjærlighed, act. eller pass.) som 

en (let forklarlig) Undtagelse; men i åvrigt gaaer (Z)ig 

over til (2)tk, som i: hvatke (for hvatgi) hvad. (der) 

end; måttk(-a, -an, -ar, -i, -ir, -u, -um) af mått- 
igr mægtig. Ogsaa sg forandres til sk, men uden 
Undtagelse; f. Ex.: einskis, for einsgis, ovdsvog. Ude- 

lades & eller s, bibeholdes dog Æ (for g), som: enkis — 

einskis; hvårki, for hvårtki, neutrum (1.). 
Anm. gd, fd (d.e. vd), håres nu i den vestlige Deel af Island. 

106. Foruden de ovenfor (88 77, 102, jf. & 104) 

anfårte Assimilationer, forekomme ogsaa andre, idet en 

Medlyd enten gaaer over til Lyden af den følgende (pro- 

gressiv Assimilalion) eller af den foregaaende Consonant 

(regressiv Assimilation). I enkelte Tilfælde foregaaer Assi- 

milationen fårst efterat en anden Overgang har fundet 

Sted ($ 109). 
107. Progressiv Assimilation: 

1) f-b — bb, i den magelige Udtale, (sjeld.): abbud Side- 
bod (Aflukke ved Siden af en Bod); abburdar- 
madr udmærket Mand, 

(Jf. det nu brugelige ,,latmælif': 06600[s], uhyre.) 

2) (t)tk — kk, a) nådvendig") i (eittg? — eittki — ettki 
—) ekki, intet, ikke, (som: 

oågnrøkkum fråk elklki, Ingjaldr Geirm.); 

b) ellers sjeld.: hvatkz (8 105) — hvakki. 

3) nk — kk, saaledes, at mÆ ganske er fortrængt i de 

Ord, hvor &Æ bruges, f. Ex.: akka, eng. thank, t. 

€) Dog synes etki (for ettki; $ 99) at forekomme. 



SA DIE 

danken; pekkja kjende d. tænke, t. denken, eng. 
think. (Tænke hedder hugsa; jf. d. huske). — Derimod 

hønk d. Hank, krankr t. krank. 

4) (n)nt — tt, undertiden (og da med Udelukkelse af 

(n)nt), i en Hovedstavelse: satt (for sannt; jf. & 108) 
sandt; måttull, jf. lat. mantelum osv.; hitt (for. hint 

hiint; og med Forandring af é til 2: mitt, Pitt, sitt, 

mit, dit, sit, 
5) mb — bb, sjeld.: klumba og klubba, Klubbe, 

Kalle, 
6) mp — pp; jf. kapp (Kappelyst) med t. Kampf, d. 
Kamp; svøppr,spongid, med del nynordiske Svamp osv. 

Anm. svampur, spongia, (hos Bjårn Halld.) er vistnok af 

dansk Oprindelse; hvorimod sveppur (Fl. sveppar), fungus, 

slutter sig til — og maaskee er udgaaet fra H, i Eent. og N, i 

Fl. af — svøppr (der båiedes paa fålgende Maade: Eent. svåppr, 
svoøpp, sveppi, svappar; Fl. sveppir, sviøppu, svippum, 

Ssvappd). 

7) dl — Il, hyppigt i visse Ord, men ikke nådvyendigt; 

som: midli 
(grein var lids å midli, Sighv.) 

og milli mellem; fridla og frilla Frille; traudla 
og traulla 

(Otraulta må ollu, Leid.), 
neppe, vanskeligt; krapalligt (i Hidsighed) for 

hrapadligt. 
8) rl — (I (see & 93): jarl og jall Jarl. 
9) rs — ss, i enkelte Tilfælde, uden Nådvendighed: fors 

og foss, Fos, Vandfald, Bæk. (Vistnok ogsaa, i dag- 
lig Tale, hvor »” og s komme i Beråring med hinanden 

formedelst Udeladelsen af en Medlyd: barns udt. bass 

[d. e. barns — bars — bass] Barns). —— Omvendt 

findes 78 for ss. 
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10) See.& 106. 
108. Regressiv Assimilation: 

1) st — ss, altid (ligesom i Gothisk) i Datiden visse 
(for vista; og dette for vitta, jf. $ 78), goth. vissa, 
jeg vidste, 

2) sr — ss, a) nådvendig, i Enden af et Ord (naar r 

ikke bortfalder uden Erstatning; see $ 89); altsaa f. Ex.: 

møjss (for møjsr) mures; b) ofte inde i Ordene; som: 

lausra og laussa Ivrøv. 

3) /r — ll, nr — nn, a) uden Undtagelse, &) efter en 

lukket Selvlyd: 7é/Z [albanesisk cpéå4, osv.] elephas; 4eilla 
incolumium; Areinna xadagøv; 8) i Afledningsendel- 

ser (jf. dog & 92): djøfull diabolus, mikill uéyac, 
mikillar wsyoæåns, osv.; lostinn BsBAnuévos, lostinni 
BsBAnuévn , osv.; y) (nr — mn) efter en aaben Selylyd 
i eenstavelsede Sto.: hann han; hinn 0 og &éxsivoc; og 
med Fortyndelse af é til Z: minn meus, finn tuus, 
sinn suus; d) i vill vult og (= vilt) vis (du vil); 

— b) (/r—//l) sjelden og vilkaarlig efter en aaben Selvlyd 

i Eenstavelsesord; som: stell (for det sædvanlige stelr), 
furaris, furatur, Ae4l ; kere MÅ 
4) nd (nd) — nn, i de tostavelsede Former af Datiden 
af U. finna (for finda) finde, samt i den lid. Tf. af 
samme Ord; altsaa: /uxdu, fundu,funnu, invenerunt; 
fundinn, fundinn, funninn, inventus. Ogsaa findes 
sandliga (for sandliga, jf. lat. sentio), og lign., ved 

Siden af den aldeles overvejende Brug af mn (sannliga, 

osv.).. Sædvanlig er denne Assimilation foregaaet får den 

Tid, fra hvilken skrevne Mindesmærker haves; jf. Nutiden 

finna (finde), og frems. Dat. i Eent. (1. 3.) fann, 
med goth. /finpan, fanp, osv.; annarr, anden, med 
goth. anfpar (og med oldn. Avadarr); osv. 
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5) v gaaer-— sjelden i vér, vi, almindelig i vegum og 

veginn — over tilm, hvor de nævnte Ord fålge uden Pause 

paa et foregaaende m, som: pat bodord hafum mér af 

gudi det Bud have vi af Gud; einum (peim, osv.) 
megum eller meginn, paa een (den osv.) Side. 

Virkningen af dette Sammenståd (af w med m) for- 

planter sig videre, saa at man finder m for v ogsaa uden 

et foregaaende m, undertiden i mér (som: medan mér 

herom é pessom heimi medens vi ere i denne Ver- 
den), og almindelig i megum og meginn. 

109. nd (—nt) — tt, og ng (— nk) — kk, i af- 
lydende U., i Eent. a) af den frems. Dat. (i alle Tilfælde), 

og b) af den byd. M. (næsten i alle Tilfælde); f. Ex.: 

batt (goth. osv. band) bandt; bitt bind!; gekk gik; 

gakk, gak, gaa! 
110. I nogle Tilfælde lader Sproget sig néie med en 

Art af Tilnærmelse (mindre end Assimilation), deels i 

fremadgaaende, deels i tilbagegaaende Retning. 

1) (2)tÆ — dk (sjeld.): vidkaz (for vitkask), Over- 
sælt. af lat. resipiscunt; mådker, for mottkir, af 
mottugr ($S41) =— måttugr, måttigr, mægtig. — End- 

videre kan da Æ forandres til g (d. e. dk til dg), som: 

omådger (for %måttkir) afmægtige. 
2) fn — mn, f. Ex.: somna, for sofna, falde iSåvn, 

(jf. i Latin Forholdet imellem sopåre og somænus); jafn 
og jamn, jævn, lige. Delte jamn bliver hyppig til 

Jam-, som fårste Led i et sammensat Ord, især foran en 
Læbelyd: gam-mikill lige stor, jam-døfrr lige dyr, 
Jamdægri Jævndågn, (ved Siden af ;afu-mikill, jamn- 
mikill, osv.). 

Omvendt (ligesom ved en ,Reaction; jf. 88 57, 59, 
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osv.) forandres mn til fu, i: samna (jf. saman) og 

safna samle; namn og mafn Navn. 

NI. bruger kun fn; altsaa f. Ex. intet omn, for ofn, Ovn, 

(én, hos Bjårn Halld,, er taget af d. Ovn ) 

Anm. Forholdet imellem det poet. %ifin- (oldeng. heo- 

fon, osv.) og det almindelige 4imin- (goth. himin-, osv.), 

Himmel, er maaskee uafhængigt af disse Overgange, 

3) mg — ng, (jf. lat. cungue, guanguam), som: at 

målungi (for at målum-gi), ordret: ,,til Spisetider (d. e. 
Morgen og Aften) ikke"; Arårungi ovderæem (i Ha.); 
&llungis aldeles. 

Nu: åldungis aldeles; eiga ekki målungi matar (med 
dobbelt Negtelse), ikke have det daglige Bråd. 

4) up — mp, som: hanpr (jf. t. Hanf, gr. zavvafod) 
— hampr Hamp; £kanpr (fris. kanep) — kampr Mun d- 

skjæg (SnE, I 540). 
Nu bruges kun hæmpur, kampur, osv. I Liighed dermed 

udtales Mandsnavnet Finnbogi næsten altid Fimbogi, og jungfru 
er blevet til gømfru (efterat Udtalen fårst var bleven lettet ved 

Udeladelse af g). 

5) nur — år, især hvor mn er, ved Assimilation (8 108, 4), 

kommet i Stedet for md (np; & 84); som: brudr, 
for det sædvanlige brunnr (goth. brunna) Brønd; 

kidr, for det sædvanlige kønnr (goth. kinnjus, kinnuns), 

genae (N.), genas; zedr (ved Siden af zenn, og) for 

det sædvanlige tennr, (goth. tunpjus, tunpuns) dentes; 
gudr og gunnr (oht. gund; deraf Mandsnavnet Gunnarr, 
t. Grinther, ITtoXsuaioc, — Bådvarr. Jf. ogsaa Gåndul, 

Navnet paa en Valkyrie; see $ 54), poet., Kamp. 

1 nogle Tilfælde bruges dr udelukkende, f. Ex. i Boinings- 

formerne adåra, adrar, adrir, odru, drum, (ved Siden 
af annat, annan, annarr, annarra, annarrar, ann- 

arri, annars, onnur). I! andre Tilfælde er dr hyppigere 
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end xnr; saaledeser madr, homo, langt hyppigere end mannr 

(ångr mamær und skjræmmi, Einarr skål.); 
og sudr, sånder paa, langt hyppigere end swxnr 

(seezemer Danmarkar ræmmu, Einarr skål.; 

summer af drøgnum hlæmmi, Pårdr Kolb.). 
Men i de allerfleste Tilfælde er %xxr overvejende. 

Anm. 1, Brugen af å (for det ældre må, xp) staaer i 

Samklang med Oldengelsk, hvor dog md er almindelig 

blevet til Ø (med Udvidelse af den foregaaende Selvlyd). 
Anm, 2. Nu staaer då urokkeligt i alle de Tilfælde, hvor det 

brugtes i Oldsproget, enten udelukkende (som i adra, adrar, 

adrir, dru, drum); eller overvejende (altsaa: madur, sudur); 

og er desuden indkommet i sydstur (altsaa nu: sydri sydligere, 

sydstur sydligst; i Oldtiden: sydri, synnstr), 1 dvrigt bruges 
altid mn, som: munnur (intet mudur) Mund; finnur (intet 

fidur), invenis, invenit. 

6) /f — Ib, og rf — rb, (i Liighed med Gothisk, hvor 

f og & ligeledes afvexle med hverandre, skjåndt paa en 

anden Maade og i stårre Omfang): zålf og tølb (goth. 

ogsaa ivalif og tvalib) tolv; hpurfå (jf. gr. téomw) og 
Burba behøve. — Formerne med & kunne underliden 

være de oprindeligste, men bruges dog kun ved Siden af 

de i alle Tilfælde overveiende med /f, ry. 

111. Modsat Assimilation og Tilnærmelse er 
1) æt — st (zt); see S$ 78 og 108,1. 

2) den sjeldne Overgang /Z — /d (i Overeensstemmelse 

med Dansk): 7/y/da (for fylla, goth. fulljan) d. fylde; 

aldri (for allri, goth. allaz) 04n- 

Hermed stemmer å/dungis, aldeles, der nu ganske ude- 
lukker de gamle Former 6//ungis 

(Oldungis hefir iTda, Einarr skål.) 
og allyngis. 

112. Blandt Midlerne til at lette Udtalen er Udela- 
delsen af een eller flere af de i Midten eller Enden af et 
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Ord sammenstådende Medlyde. Nogle af slige Udeladelser 

ere nådvendige, og udtrykkes altid i Skrivningen; andre ere 

mere vilkaarlige. 

113. Nødvendig (see $ 112) udelades 

1) nm af int, a) som Endestavelse: ærit (ikke ærint) til- 

strækkeligt; gefit (ikke gefint) datum (1.);. b) som 

en Deel af Kjo.; altsaa: (ikke hånt, men) hit 76; (ikke 

barnint, men) barnit 10 tÉxvov. 
2) r, a) af art, i annat (for annart), alterum (1.), 

aliud; b) af arn, i annan (for annarn), alterum 

(Ha.), alium; c) som Endelse for 2, og 3. Person i 

Eent. foran Lideformens Mærke (sÅ, s, 2, st), som: 

snysk, verteris, vertitur; bersk, pugnas, pugnat; 

brijzk, frangeris, frangitur; d) i Enden af et Ord 

a) efter s med en (hvilkensomhelst) foregaaende Medlyd: 

hvass acutus; hams (exuvias og) exuviae; /aæ 

(salmonem og) salmo; £) efter et enkelt 7, m, med 

en foregaaende Medlyd: fugl (avem og) avis; negl 
ungues; /ygn (tranquilla og) tranquillus; fregn, 

quaeris, quaerit; (%)rafn (S 82) eller (//)ramn 
(SS 82 og 110, 2), (corvum og) corvus; åren (aquilam 

og) aquila (; derimod /e//r cadis og cadit, runnr 

frutex; fadmr dQyvig). 

NI. bruger neglur (aldrig negl), hvorimod fuglur, lygnur, 

OSvV,, ere umulige. 

Anm. Medens (i Fålge2 a—b) annat og annan ude- 

lukke de oprindelige Former, bruges okkat og okkan 

væitsgov, ykkat og ykkan ogwitsgov, yd(v)at og yd(v)- 
an vtuétsgov, ved Siden af okkart, okkarn, osv. 

114. Med større eller mindre Frihed (8 112) udstå- 

des i nogle Tilfælde de forreste, mellemste, eller bageste, 

af Medlyde, der staae sammen i Enden eller Midten af et 
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Ord; ogsaa hvor de håre til forskjellige Sammensætningsled. 

1) Udeladelse af den forreste Medlyd, 

a).især.af 7, &) see $ 113 Slutn.; 8) foran s med en 

folgende Consonant: bysta 

(æstr, en pik tekr bysta) 
for Dyrsta (mik pyrstir jeg tårster); æska, Ung- 

dom, sædvanl. for ærska (der f. Ex. staaer i Linien 

ærskan veldr pvi er irskum); 

0: 8, V-5 

b) af mn foran s, i pis], ved Siden af pinsl, Piinsel, 
som: ; 

Hsland bua påistir, SnE. II 200. 

Anm. 1. Det er usikkert, hvor vidt Skrivemaaden 

gm for nyn (f. E. i Jættenavnet /S/rungnir — Hrugn- 
ir) beroer paa en virkelig Udeladelse af »-Lyden. 

Anm. 2. NI. foretrækker i Udtalen Pysta, fyst fårst, 
æska, osv.; hvorimod man i de fleste Tilfælde skriver %” (hyrsta, 

fyrst, borskur Torsk, osv.; men æska). — pisl har fortrængt 

pinsl. — Dag ud og Dag ind udtrykkes ved synt (for syknt) 
og heilagt, eg. Sågnt og Helligt. 

Anm:=3, 1370 griskur, græsk, maa henfåres enten til 

grikskr (jf. 

Græklands himinrzki, pårarinn loft.), 
eller til grikkskr. Under Forudsætning af det Sidste er Udvidelsen 
af é til £ at betragte som Erstatning for det bortfaldne £k. 

2) Udeladelse af en Medlyd (især en stum — å, 9; æt, d, 

d;p, 6, f— eller %) inde i en Consonantgruppe fandt 

ikke sjelden« Sted i daglig Tale; f. Ex.: 

a) Æ høres vanskelig imellem s (eller z) og et fålgende éz, 

(men især) s (eller 2), saa at, f. Ex., færeyskt (firci- 
Sches), sænskt (schwedisches), finnskt (lapplåndi- 
Sches), zslenzkt (islåndisches), ærskt (irisches), 
ermskt (armenisches), opgive X£, for at kunne udtales 
flydende. Endnu stårre Anledning er der til at udståde £ 

4 
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i de tilsvarende Eieformer. paa s (færeysks, sænsks, osv.), 

hvilke da (i Fålge $ 101) miste begge Endelydene (sænsås 

maatte udtales sæns, osv.), med Undtagelse af /æreysks 
(der. maatte udtales færeyss). Heraf fålger, at slige 
Eieformer ikke meget bruges. 

Anm, I /És, Ikt, rks, rkt, viser k en langt svagere 

Tilbéielighed til at gaae ud. 

b) Lyden af g undertrykkes let (næsten eller ganske) i 

Forbindelserne /gt, lgd, Igå, lyn, lys, ryt, ryd, ryl, 
vryn, rgs; — især. i fylysni (Skjulested), margt 
(manches), der endog almindelig skrives fy/snæ, mart; 

samt i morgn- (af morginn, morgunn, Morgen), hvor 

g udelades selv i Riim, som: 

såra pøræs er mormar. 

Anm. Af Ordet engsk- '((engelsk) udelades y næ- 

sten alltid i Skrift og Tale; dog staaer den ældre Form 

Fms. XI 189: 

engst folk Svia (prøxngvir læs) premgvir 
(hvor derimod Å er udeladt; jf. a. Den sædvanlige Ud- 

tale maalte udtrykkes ved enst for. engskt og ens for 

engsks). 

c) ptn, rtk, (stk), sts, låde gjerne (med Hensyn til sis 

see & 104) uden z; og man skrev, som Fålge deraf, (un- 

dertiden) apni for aptni (&cmégg), (sædvanlig) hvårki 
for hvårtki (neutrum, som 1.), osv. — Skrivemaaden s£/, 

su, for stl, stu, som kosnadr for kostnadr (Omkost- 

ninger), forandrer ikke Udtalen; jf. $ 89. 

d) Udeladelse af Lydene d eller då, i Forbindelserne /døg, 

Id-l, Idn (sjeld.), nd-k, ndg, ndl, nd-l, ndn, eller ldg, 
[d-l, ldn, osv., finder let Sted, og udtrykkes nu og da 
i Skrift, som: holgun Incarnation;e//igrigneus; haln-, 

høln-, i de sammentrukne Former af haldinn, holden, 
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holdt; frænkona Frænke; syngask synde; hønla 
tage til Fange; anligr aandelig; bunn- i de sam- 
mentrukne Former af bundinn bunden; og lign.; for 

holdgun eller holdgun, eldligr, osv. 
e) d cr ikke sjelden stumt i går, rdåk, rdg eller rd-g, 
rål eller rd-l, rdn; heraf, f. Ex., den sjeldne Skrive- 
maade $//rna for stirdna blive stiv, saavel som de hyp- 

pige harla for hardla (af hardliga) særdeles (som 

Biord), skurgud for skurdgud (eg. udskaaren Gud, 

d. e.) Afgud(sbillede), osv. 

Anm. I det nu brugelige såzrgod synes Udvidelsen til 2% at 

være en Erstatning for den forsvundne Medlyd. 

f) p lyder svagt, og kan ganske undertrykkes, imellem ct 

foregaaende /, m, og et fålgende s (eller 2), men især 7; 

allsaa f. Ex. i å/pt Svane. Jf. ogsaa sÆolptr (Snude) 

med Rimet: 

Gyltt hlejr, gnoptu skokptar (Rekstefja), 

og med det nyere norsk-islandske s£0/t-. 

Anm. p-Lydens Svaghed i de anfårte Tilfælde har be- 

gunstiget den enkeltviis forekommende Indskydelse af 7» 

imellem m og en fålgende Medlyd — efter fremmed, især 

Jatinsk, Mønster — , endogsaa ud over den Grændse, Ud- 

talens Beskaffenhed synes at foreskrive. Man finder nemlig 

ikke blot sumpt einiges (i Liighed med lat. sumptus, 

emptum), men sampnå samle (jf. den lat. Skrivemaade 

tempnere for. temnerc), ja endog sumpri Sommer 

(H. Eent.) 

g) Imellem m og en fålgende Medlyd, dog med Undtagelse 

af 7, har 6 en svag Udtale, og kan let blive stumt; altsaa 

f. Ex. i kembda compsi, kembt comptum (1.), kambs 
Kams (; men ikke i fambr Kam i N.). 
hh) f har en svag, let forsvindende, Lyd i //g, /ft, /fn, lfs, 

AT 
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rft, rfl, rfn, og leilighedsviis "ogsaa i et Par andre 

Forbindelser. "(Exempel 'af den nyere Povsie: 
Sigurdur Gislason» kvad. mar(gjt: 
så var skald i Dilum: 

sumt var gaman, sumt var par(f)t, 
sumt vjer ekk? um tolum.) 

i) æ er i mange Tilfælde svagt, og bliver undertiden stumt, 

imellem Å, g, 2, 7,7, f, m, og et fålgende z, d, d, s 
(eller 2), især i Forbindelserne, gns, ærs, rns (i nogle 

Ord), pns, fns, mnt, mund, mnå, mns, mnz. Saaledes 
finder man: (for bernska Barndom) berska (der igjen 

let kunde opgive » i Udtalen, iFålge 1, a, 8); (for girnt- 

isk attraaede) gyirtisk; (for nafns Navns) nafs; 
og lign. Men hyppigst bliver æns til æs (ogsaa udtalt ss; 

$ 77), og dette viser sig især i vaæns(Vands), der næ- 

sten altid skrives vals, vatz, vaz ($ 90). 
Anm. Naar /nt, fnd, fnd, udtales mt, md, må, saa 

maa denne Udtale beroe'enten paa Overgangen /—m ($ 110, 2), 

i Forening med den fålgende Udeladelse af %, eller derpaa, 

af m, i sin dobbelte Egenskab af Læbe- og Næselyd, re- 

præsenterede baade f' og 7. 

3) Udeladelse af den sidste Medlyd i en Consonantgruppe, 

i det Hele temmelig sjelden , 

a) af 7, &) efter et enkelt 7, m, i Enden af et Ord, som: 
val(r) falco; hyl(r) vegis, tegit; mun(r) drægpooe; 
van(T) solitus. Hyppig er denne Udeladelse kun i 

vin(T) amicus (No.); sun(r), son(r), filius. 8) efter 
nx, især i Lydgruppen enn, i Enden af et Ord, som: 

brenn, for brennr, ardes, ardet. Saaledes finder man 
undertiden tre Former ved Siden af hverandre, som zennr, 

tedr, tenn, dentes. 7) meget sjelden, efter s med en 
foregaaende Medlyd, i Tos. H. og E. Eent. i Hu., og E. Fl., 

som: frjålsa ålsvdsgæv, frjålsar å1svdégug (E)., frjålsi 
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2levdéog, for frjalsra, osv. 6) uden Regel i Enden af 
Ordene; som Krist Christus; sjålf ipse; tek, rapis, 

rapit; akk (med erstattende Fordøbling, hvis den ikke er 

at henfåre til $ 98) Ager. 

b) af s, i Enden af et Ord, efter en Medlyd, især æ, med 

foregaaende s; f. Ex., særdeles hyppig, i Krist, for Krists, 

Christi. ; 

c) leilighedsviis af andre Medlyde, i Enden af et Ord, efter 

to eller flere Consonanter; som: sÅrims, for skrimsl, 
monstrum (, ved Siden at skrimsl, for skrimsis, mon- 
strissseeb): z 

Anm. Udeladelse af et Ords Endemedlyd bevirkes un- 

dertiden ved Begyndelsen af det folgende Ord; som: Åreidr 
sins sin Redes (for hrejårs sins; s$ hårtes vanskelig to 

Gange efter hinanden); fegr rikis pins dit Riges Skjån- 

hed (for fegrd r. p.; det med r lydbeslægtede Åå var van= 
skeligt at udtale i ”denne Stilling). 

115. Udtalen kan ogsaa lettes ved at indskyde en Sely- 

lyd (et Sheva). Spor af denne Fremgangsmaade synes at 

forekomme i fhorgestes (for fporgests), hvis man her ikke 

har en Levning af en ældre Eieform (jf. goth. gastis): 

Mindre nådvendig, med Hensyn til Udtalen, er den under- 

tiden forekommende Indskydelse af en Vocal imellem r og 

foregaaende Medlyde (som: mæternar die. Nåchte; 

lenger diutius; dætter, Ivyarégsc, Ivyatéguc; samt 

Udvidelsen af »r til %7); men deri ligger en Tilnærmelse 

til ældre Former. 

116. Omvendt udstådes ikke sjelden en Vocal ved 

Siden af et til Båiningen (tilsyneladende — som i Slægt- 

skabsnavnene fadir, mdr, brødir, systir, døttir — 
eller virkelig) hårende », der da kommer til at slaae for 

ar eller ér, sjelden for ré, 
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a) for ar, især som Eieformsendelse for Hankjånsord paa 

adr eller udr (see $ 50, b, 7); som: eilifs fagnadr 

aeterni gaudii; (måtr for) måttr (for måttar) 

Magts; rannsakadr ransagede (Hu. Fl. N.-G.). 

b) for ér, som: rannsakadr ransagede (Ha. Fl. N.); 

sækr, pelis, petit; døttr Ivyærne. 

c) for ri, som: hugrn (ikke hugrnu; see $ 101) 6 Fvuoc. 

117. Indskydelse af et Medlydstegn finder Sted 

1) uden Lydforandring. Saaledes indskydes 

a) g, i Filge $ 81 (S. 28 åverst). 
D)JE2 Bi Folge SSO Ej EESE FRASER Te): 

c)ripsin Folge SELF ST f: 

2) med en Forandring i Lyden. Saaledes indskydes 

a) s imellem z og et foregaaende p eller f, i Fålge $ 75 

Anm. 2. Jf. heifsts, Had, Strid, med goth. haifsts. 

b) Tr, &) efter (undertiden foran?) d; som: /eidr, labe- 

bar, labebalur; gudrs For; vardr exstitit. Denne 

Skrivemaade antyder uden Tvivl, at d i slige Tilfælde blev 

udtalt næsten eller ganske som r, (altsaa /ejdr næsten 

eller ganske som /eir; vardår næsten eller ganske som 

varr; og lign.); jf. oldn, madkr (Maddik) med det ny- 

norske Mark. (Heri ligger da ogsaa Grunden til, at då 
findes undertiden udeladt foran 7; som: er, for edr, eller). 

B) meget sjelden (uden Regel) i Enden af et Ord; som: 

Kristr Christum. 
Anm. De Tilfælde, hvor et til Båiningen hørende 7 

voxer sammen med Båiningsæmnet (bliver thematisk), høre 

nærmest under Orddannelseslæren. 

118. Foruden de i det Foregaaende omtalte Medlyds- 

forandringer, haves ogsaa Overgånge, der ikke lade sig forklare 

af Nabolydes Paavirkning, men som fremtræde mere selvstændig!. 

Nogle af disse Overgange ere blandede, d,. e. bestaae i, at 
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en Medlyd tilligemed en Selvlyd forandres til en fra den 

oprindelige forskjellig Selvlyd, & 

1) Æg. Denne i Dansk saa gjennemgribende Over- 

gang findes i Oldn. i 

a) ek (jeg) — tidligst hvor det sammendrages med et 

foregaaende U., især i Lydforbindelsen -ægy (-æg-), og da 

fornemmelig hvor den staaer i Stedet for -a ek. Ex.: kennig 

doceo, Poriga jeg tår ikke, kalliga jeg kalder 

ikke, måltigak jeg kunde ikke. 

b) mik ué, pik cé, sik &. 
c) Biordet mjåk (meget), egentl. G. af et ellers ubruge- 

ligt No,, dannet af Rodstavelsen i m7Æi// megen. 
d) ok og; see $ 58 (S. 18). I dette Ord er Forandrin- 

gen yngre, end i de under a—c anfårte, 

Anm. 1. Andre Spor af Æ—y ere svage og usikkre 

(som vagna vaagne). 

Nu bruges kun: jeg (eg), mig, big, sig, mjig, og, (aldrig 

ek, osv.), uden at k i åvrigt er blevet til g. 

Anm. 2. Æ staaer meget sjelden for g, som: berkir 

vescitur, 

2) g—d, og (omvendt) d—g, begge Dele sjelden. 

Ex.: syndudr (for syndugr) syndig, neidisk (for 

hneigisk; $ 82) båier af; spurgi spurgte, lvjgnir 
(for %/efdnir; $ 82) lydige. 

3) f—d, og (omvendt) d—f, begge Dele meget 

sjelden. (fifrildiSsommerfugl — jf. oht. fifalter , fifal- 

tra — er blevet til fårildi ved at sættes i Forbindelse 

med fidri plumage). 
Spor af Overgange imellem Aandebogstaver indbyrdes 

forekomme ogsaa i Ordenes Begyndelse, Jf. fjål Fjæl 

(og det af samme afledte /i/ungr, det Modsatte af stafna- 
smidr) med pili Paneel; fjåsirbeenlåse Kjådstykker 
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(især af Hvalkjåd) med det nu mere brugelige Øjdsir ; 

fnjosk-, Tråske, Tånder, med det nu overveiende 
hnjoøsk-. 

4) d—t, 

a) meget almindelig som Endelse for 2. P. Fl. af U., som: 

farit, ite, itis, eatis; førut ibatis;. færit iretis; 

ved Siden af de sjeldnere /arid (for farip), osv. 

b) ikke sjelden i Fho. vid (afkortet for vidr) ved. 
c) enkeltviis i Fho, med (afkortet for medr) med. 

d) temmelig hyppig som Endebogstav i Afledningsendelser, 

som: sSÅi/nat separationem; talit numerata; håfut, 
caput, capita, 

e) langt sjeldnere i Enden af et Eenstavelses-Rodord, eller 

i det Indre af Ordene, som: Åvat dixit, vart fiebat, 

Patan derfra, velti eligerent. 
Anm, 1. Den sjeldne Skrivemaade e/pa eller, patpan 

derfra, viser Vaklen i Overgangen. (I åvrigt beroer 

batan, pathan, muligviis paa en urigtig etymologisk Op- 

fatning, der satte dette Ord i Forbindelse med Stedor- 

det pat). 
Anm. 2. Den undertiden forekommende Brug af é for 

d foran sk, s7, (som: kvatsk dixit se, hrætsla Ræd- 

sel), lader sig forklare af den dentale Mutas Forstummen 

foran s (jf. $ 90), i Fålge hvilken &, som Lyd, var — d 
(der zIntet): 

5) Omvendt gaaer æ undertiden over til då, 

a) som Intetkjånsendelse, efter en Selvlyd, i N.-G. Eent. 

af Tillægsord (fålgelig ogsaa af Tff., samt af Kjot., saa- 

vel som af andre Stedord med Kjånsbåining); f. Ex,: /itid 
parvum (1.), £allad vocatum (LL), sédå visum" (1.), 
hid to, musterid tov vaov, nakkvad quicquam. 
b) i: vi vi to, æt (hit) I to. 
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c) i at (som Fho., Bo., Bio.). 
d) i: Pangat (osv.) did, hingat (osv.) hid. 

Anm. I alle de her under 4 og 5 opregnede Tilfælde bruger 

NI, kun d (altsaa kun farid, hrædsla, osv.), med Undtagelse af, 
at at (som Fho.) bibeholdes i endeel Sammensætninger (athåfn, 

athæfi, Opførsel; osv.). 

6) dr, 

a) "som Endelsesfor 2; Pi FI/:7S%/ ner, ostenditis,'osten- 
datis, ostendite; søndirostenderetis; gåtur men- 

tionem fecistis; osv. : 

Anm. Den 2, P. Fl. stiller os her for Oie den Bevægelse, 

der kun foreligger som afsluttet (uden sikkre Spor af den 

ældre Form) i 3. P, Eent, frems. Nut.; jf. oldn. spinnr 

(ynder) med goth. spinnip. 

b) sjelden i andre Tilfælde, som: bar orabat. 

Anm. I NI. findes Exempler paa den modsatte Overgang 

(»—d), som: fredinn (for frerinn) frossen; "dfredar stårk- 

net Sneedække (paa Vintergræsgange). 

7) p—d, ikke allene nådvendig i det Indre og Enden 

af. Ordene (jf. $ 80 med 84); men ogsaa ofte i Begyn- 

delsen af et Ord, 

a) i Almindelighed, som: diggja modtage (jf. tigge), 

dola taale, dræll Træl. 
b) i Særdeleshed, &) hvor det med ø begyndende Ord 

staaer som andet Led i en Sammensætning, som i: /ikdrø 
Spedalskhed; — £) i pronominale Ord, som: å% du, 

dvi ei (I.) og eo (I.). (Dette stemmer overeens dermed, 

at det gamle å i Begyndelsen af Pronominal-Ord er i 

Engelsk og Dansk gaaet over til en blid Lyd — i Engelsk 

til d, i Dansk til d —, medens det. i dvrigt i tilsvarende Stil- 
linger er i det Hele forblevet uforandret i Engelsk, og i 

Dansk er blevet til 2.) 
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8) dd—d (dog maaskee kun foran 7), som: £/ædr 

vestitus (Tf.). 

9) Lideforms-Endelsen sÅ gaaer over til sæ, z (som 

svævende Betegnelse; see $ 90), s (som i Nynordisk); altsaa: 

telsk, telst, telz, tels, (jf. $ 113, 2, c), numeraris, 
numeratur; og lign. 

10) s—r, . 

a) i U. ves, hvor de Båiningsformer, hvis Rodstavelse har 

en lukket Selvlyd (4, &), have ombyttet s med »r allerede 

i den ældste Tid, medens de dvrige (med & eller e i Rod- 

stavelsen) endnu beholde s, dog kun i de ældste Haand- 

skrifter og i gamle Riim; f. Ex.: 

Vas fyrir Mikaelsmessu ; 
vask til Boms i håskea; 

vastu Olåfs son austan ; 
vestu i frægri freistni. 

b) i det pronominale es, der kun bruges i de ældste Min- 

desmærker, 

c) i Datiderne og de lid. TÅ. af frjåsa fryse og kjåsa 

leæare: 

d) i enkelte andre Tilfælde; men mindre fremtrædende. 

Anm. Ellers er Overgangen s—r allerede fuldendt 

i de ældste Mindesmærker; og Oldn. staaer, med Hensyn 

til Brugen af det yngre » for s, i et lignende Forhold til 

Gothisk, som Æolisk-Dorisk til det åvrige Græsk. Det 

gamle s har i Oldn., for saavidt det i åvrigt er gaaet 

over til 7, tidligst forandret sig i de tungere Former; 

jf. vårum (eramus), vårut (eratis), våru (crant), 

væra (essem), værir (esses), væri (esset, essent), 

værim (essemus), værit (essetis), osv., med vas 

(eram, erat), vast (eras), est (es frems,), es (est), 
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ves (es byd.), osv,; selv i vast, est, synes s ikke at håve 

holdt sig fuldt saa længe, som i de lettere vas, es. 

11) r— mn, ikke sjelden i er (for es; see 10 a—b), 

især som Pronominal-Ord. Ex.: Nema Pvi at eins, at 
hinn så verri allr, eæ lifir, en hinn hålfr, exe daudr 

er; på em sål er i austri. (Blandt andet betyder det 
henvisende es, er, dersom, naar, og em kommer ofte 

til at staae hvor man ventede €/; saåledes meget hyppigt i 

AM, 675.) 

12) m—n. Jf. skimi (svagt Skin) med skin 
skinne; det nu brugelige é /aumi (i Smug) med å 
Ilaun hemmeligt; osv. 

13) vå — KA SF (vol, fE Era mostros; 

Ssvå—svo—s0o saa. — Lydforbindelsen va er i alle Ord 

underkastet een eller flere af de angivne Forandringer, der 

tildeels lade sig forklare af en uorganisk Brug af Omlyden 

(see $ 45), i Forbindelse med Sprogets Tilbdielighed til 
at bortkaste vw foran 0, då, osv., (see $ 95 Anm.). Hvad 

der saa bliver tilbage, som særegent for disse Overgange, 

er Fortyndelsen af & til 0, der ogsaa finder Sted i Adnum 

— honum ham (som H.). 

NI. bruger kun honum (i nogle Egne høånum). Man har be- 

holdt det gamle væ i et Par Datider (kvådum canebamus, 

svåfum dormiebamus); men i Almindelighed er det forandret 

til vo (som: vor Foraar); sjelden til voå (vo, vog, veiede, 

vørum eramus, bruges paa nogle Steder for vo, vorum), 6 

(høll Høi, ved Siden af hvoll; i nogle Egne: kåmum venie- 

bamus), eller 0 (komum bruges paa nogle Steder; svo, saa, og 

det deraf dannede svona, udtales uden v). 

14) ve—u, 0, (see $ 30), som: -ug (for -veg) i hinnug 
hist, Pannug did; -urdr (ved Siden af -verdr), saavel 
i To, åndurdr åvavtiog (for ondverdr, i hvilken sidste 
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Form Omlyden a—6 mere synes at hidrøre fra Brugen af 

øndurdr, end at være en uregelmæssig Virkning af v 

der her begynder ikke blot en ny Stavelse, men ogsaa et 

nyt Sammensætningsled), som i Navneordene dågurdår el. 

dågordr, og nåttordr, for dagverdår (Davre, Morgen- 

maden) og »åttverdår (Nadver, Aftensmaden), de gamle 

Nordboers to Maaltider; »åkkurr (for nåkkverr) nogen. 

15) vi, ve ($ 30), — y, som: kyrr (stille) for 
kvirr; tysvar (to Gange) for tvisvar; vandyrkliga 
(idet man gjår sig Umage) for vandvirkliga; sykeri 

(Forræder) for svikeri ($ 45). Hvor Z eller v kunde 

slutte Stavelsen (i Filge $$ 95—96), uden (som i ivisvar, 

tysvar) at være en oprindelig Deel af Ordet, bliver 

gjerne et af dem indskudt; saaledes i symja (ikke symva, 

der vilde stride imod Sprogets Indretning; see $ 95, 3) for 

svim(m)a svoåmme, 

ve gaaer i nogle Tilfælde over til ø (jf. $ 55); som: 

svefn — såfn eller sømn ($ 110, 2) Såvn. 

Anm. 1. Den hyppige Overgang af Ørisvar (tre 

Gange) til Ørysvar, finder sin Forklaring deels i $ 42, 

deels i Liigheden med Zvisvar — tysvar. 

Anm. 2, NI. bruger kun de oprindeligere Former (tvisvar, 

Prisvar, vandvirk-, svikari, svefn, osv.); dog med Undtagelse 

af, at kyr(r) har ganske fortrængt Åvirr (der allerede var sjel- 

dent i Oldtiden). 

16) vi—ij, som: Øsvifr — Øsvjfr (Mandsnavn) ; 
svikja, svikva — søjkva svige; vikja — øfkva vende 
(men etymol. — vige). 

119. Forskjellig fra Overgangene i Sproget-selv, men 

vigtig at kjende med Hensyn til dets Lydstilling i vor 

Sprogæt, er den saakaldte Fralyd, eller Forholdet imellem 

de stumme Medlyde i de classiske Sprog paa den ene, og 
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Oldn. (saavel som Gothisk, osv.) paa den anden Side; hvil- 

ket Forhold berocr paa en Art Kredsbevægelse, hvorved de 

class, ÅAspiratæ ere blevne til oldn. Mediæ, 

—  Mediæ Tenues, 

—  Tenues Åspiratæ. 

Denne Regel indskrænkes ved at ståde sammen med 

andre Egenheder i eet eller flere af de paagjeldende Sprog ; 

Latin har ingen Tand- Aspirata, og bruger då for fi det 

Indre af Ordene; Oldn. taaler ikke p som Begyndelsesbog- 

stav (undtagen i laante Ord), ikke 6 umiddelbart efter en 

foregaaende Selvlyd, heller ikke f (i det mindste ikke i 

den senere Sprogform; see &$ 84) eller & (88 82—83) som 

Ind- eller Udlyde; de classiske Lydforbindelser sÆ (sc), 

st, Sp, maae forblive uforandrede i Oldn., da dette Sprog 

ikke bruger sy, s06, sf, (ligesaa lidt som sd, s6); oldn. 

af kan ikke samstemme baade med skr. apa, gr. &70, 
og med lat. ab; osv. 

åom. Oldns's; 1337, m, vv usvate gjernertilsde 
samme Bogstaver i Latin osv., for saavidt Ordene eller For- 

merne i åvrigt ere de samme; dog er Gjendstandsformens 

m bleven til xæ (jf. sætan med suavem), osv. 

120. Bogstavflytning forekommer ikke sjelden, og 

beroer ofte blot paa Usikkerhed i den skriftlige Betegnelse. 

Hvor den derimod tilkjendegiver en virkelig Lydflytning, kan 

denne deels have sin Grund i en Usikkerhed i Udtalen, og deels 

i en meer eller mindre bevidst Stræben efter Vellyd, Til 

Exempel paa blot Bogstavflytning kunne tjene: s2va (for 

S2av, for sjau) syv, foralsa (for frjålsd) frelse, og 
mange andre, Virkelig Lydflytning maa antages f. Ex, i: 

samtegndi (for samtengdi) conjunxit, (ellfdir, i Filge 

S$ 98 eller & 99, 2, for) elfdir (vg dette for ef/dir) ro- 

borati.(F1.), da Omsætlelsen i disse Tilfælde (ligesom i 
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flere andre) finder Medhold i den nu brugelige Udtale, 

Fremdeles maa en dybere Grund antages at være tilstede 

hvor en Bogstavflytning ofte gjentager sig, som i: Girkir, 

Grækerc, for Grikkir; bjartr, brat, steil, (f. Ex. 
SnE. I 312; ellers bert, lys), for brattr; gang (Gavn; 

Seier; i Fl. Beviismidler) for gaægn (at ganga metti 

[S 70] fyrr til kvepja [8$ 84], Finsens Udg. af Graa- 
gaasen Cap. 24); jf. ganrgdagar og gagndagar (a. 
den 25. April; $. Christi Himmelfartsdag med 

de 3 næstforegaaende Dage). 

121. Visse Ord sammentrækkes ofte, i de ældre 

Mindesmærker, (eet eller flere ad Gangen) med et fore- 

gaaende, og opgive da gjerne noget af deres Lydmasse, 

Slige Ord ere især: veg (G.), eg. Vei, deraf Maade; Sted- 

ordene e£, på; på da; det henvisende es; erom (for erum) 

sumus, (? erot, for erut, estis), ero (for eru) sunt; 

at som Bindeord. De negtende az,.d, t, samt gi, Ål, 
fåies altid til Enden af et Ord. 

Anm. 1. Haandskrifterne forbinde gjerne visse korte 

Fho,, især å& og 2, paa Grund af .deres Tonlåshed, med det 

fålgende Ord (, ved en progressiv Enklisis); men dette bliver 

ikke efterlignet i de normaliserede Udgaver. 

Anm, 2. Undertiden forbinde Haandskrifterne to Ørd 

(sjelden flere) uden Grund, men afbryde Skrivningen paa 

andre Steder, saa at eet Ord kommer til at see ud som to 

eller flere, Sammensætningen, selv den ægte, pleier ikke 

at udtrykkes i Haandskrifterne. 

Anm. 8. De her (i $$ 121—24) omtalte Sammentrækninger 

bruges aldeles ikke i det nuværende isl, Talesprog, og i Bogsproget 

egentlig kun Pannig, einnig, ($ 122, 1), med Tilbdielighed til at 

ombyttes med Panninn, einninn. 

122. Sammentrækning af to Ord: 



1) veg(inn) sammendrages 

a) hvern, quem, til hvernveg, hverneg, hvernig, med 

hvernug, hvernog ; 

b) med Øann, eum, til Bannveg, panneg, pannig , 
Dannug, pannog, samt pinnig osv.; 
c) med inn, illum, til X%ænnveg, hinneg, hinnig, 
hinnug, hinnog; 
d) med einn, een, til eænnveg, einneg, einnig, einnug, 

einnog ; 
e) med mnåkkurn, nogen, til (måkkurnveg-), nøkk- 
urnig. 

Anm. Af sænn, sin, og veg(inn) dannes sinnsig(inn), 
paa sin Maade. 

2) e£ (jeg) fåies til et U., og forandrer da altid sin 
Form, a) sædvanlig til Æ, nl., &) efter, en Medlyd, som: 

emk sum, vask og vark eram(; ggk assimileres til ZÆ, 
som: 

hylkke at poll muni pekkja); 
B) ligeledes for det meste efter Selvlyde, som mæltak dixi, 

gørik facio, måk possum; Bb) undertiden til 7, efter 
en Selvlyd; see $ 118, 1. 

Anm. 1. Det tilfåiede (enklitiske) ef staaer meget ofte 
som en blot Gjentagelse af det fuldstændige, som: Ød er 

ek vark med ydr da jeg var hos eder. 

Anm, 2. Om mÉ (for mék) føiet til et Verbalthema, 

der træder i Stedet for 3. P., see Boiningslæren om Lide- 

formens Dannelse. 

3) på (du) heftes ikke allene til Udsagns-, men og- 

saa undertiden til andre Ord, og antager da den ene eller 

anden af Formerne: 

dui, du, tu, 0, 
eller du, du, tu, u, 
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de sidste uden, de fårste med, Eftertryk, der dog naturlig- 

viis er svagere, end ved det selvstændige fu. Valget imel- 

lem disse Former, for saavidt Medlyden angaaer, bestemmes 

hver Gang af Slutningsbogstaverne i de Ord (eller Ordfor- 

mer), hvortil de fåies. Saaledes bruger man, efter Om- 

stændighederne, a) d% (du), allene, i Overeensstemmelse 

med 8 80, 1; b) dx (du) eller d% (du), i Filge $ 80, 

2; c) du (du) eller z% (tu), i Fålge $ 80, 3; d) dx 
(du), allene, efter et paa en Selvlyd fålgende då, der da be- 

handles efter & 103, 1; €) 4% (tu), allene, &) efter s£ 

(7), 8) efter 2, der fålger paa en Selvlyd; f) % (&), al- 
lene; Fålge 84101; aa) efter d. (8:79); 8] Tefter"£. der 
folger paa en Medlyd. 

Exempler paa, at fx (i de anfårte Former) vedfåies 

et U., forekomme særdeles hyppigt. Sjeldnere forbindes det 

med Ord af andre Classer, som: ati% (for at Pu) at du; 

drag ut tå (for %tt%; see & 121 Anm. 2), ordret: 

drag (det) ud du; pa kono ($ 30) veslo (S$ 30), es tu 

(8 121 Anm. 2) batst (oprindel. badt; deraf badt, i 

Fålge & 102, 3, a; deraf igjen bazt, i Følge $ 78; hvil- 

ket lyder som batst — jf. $ 118, 4, Anm. 2) fyrir, 
den ulykkelige Qvinde, som du bad for. 

Anm. Skrivemaaden er tu (er du), og lign., maa en- 

ten forklares efter & 121 Anm, 2 (og er tu antages at 

staae ligefrem for ertu), eller den beroer paa Fålelsen af 

den oprindelige Identitet af f i Z% med Endelsen É (i ert 

osv.). (Paa en saadan Fålelse beroe i al Fald Formler som 

a) på er, f) erattu, y) er hu, i hvilket sidste Til- 
fælde dog det Vanskelige i at udtale to indbyrdes forskjellige 

Tandlyde i umiddelbar Følge ogsaa kommer i Betragtning.) 

4) på gaaer over til tå i Forbindelserne Avattå, patltå; 

sce Fms. XI 118. 
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5) es bliver til 5, naar det fåies til et Ord, Ex,: pars, 
eg. der, hvor; Øeirs ii, qui (quos, quorum, qui- 

bus); Øats ordret: id, quod (cujus, cui); h—vårz 

(for hvarts; jf. 8 104) hvad enten. 

6) Fleertalsformerne i frems,. Nut, af vesa (være), hvor 

de fålge umiddelbart paa r i gamle Haandskrifter, opgive 

undertiden det første Bogstav (e), sjeldnere de to første (e»), 

i hvilket sidste Tilfælde der viser sig Tilbéielighed til at 

skrive det af 3. P. tilbageblivende o (for %) som åd; og 

for saavidt man her kan holde sig til den i dette Tilfælde 

sædvanlige Skrivemaade og betragte de forkortede Former 

som selvstændige (skjondt udenfra stærkt paavirkede) Ord, 

maa den 3. P. endes paa en tung Selvlyd, i Følge & 37, 

1. Ex.: vér rom eller vérrom nos sumus; (fer ro, 
d. e.) feir rå eller peirro eller peirro, samt feir å, 

ii sunt; (2//ér ro, d, e.) illir rå eller 2/lérrø, eller 
illirro mali sunt. 
7) Bindeordet az vedfåies undertiden et foregaaende 2) få, 

idet af enten "blot opgiver sin (allerede i Forveien) svage 

Tone (Ååddt, ofte i V. Finsens Udg. af Graagaasen), eller 

tillige sin Selylyd (føl), hvorpaa det fålgende z gjerne for- 

dobles (Pått; jf. blatt blaues, grått graues, osv.); 

b) svå, idet at mister sin Selvlyd (svåt saa at); c) pvi 
i Udtrykket af pviat (af den Grund at), hvilken Skrive- 

maade betegner Overgangen fra det oprindelige (ligeledes 

brugelige) af Pvé at til det senere af Pvi (uden at). 
8) Negtelsen at (eller ad; see $ 118, 5, c), a, t (el- 
ler d; see $ 118, 5, c) bruges ikke selvstændigt, og fåies 

kun til et U., nl. & og at, i Regclen, kun til Former, 

der endes paa en Medlyd, og & derimod kun til dem paa 

en Selvlyd. Ex.: Aeferat (8 30) non habet; verdrat, 

verdra, non fit; fx Pottiska non tibi videbaris; 

5 
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måttit non potuit; skolot($ 30) non debent; takat 
non capiunt. 

9) En oprindeligt spørgende Partikel, der i en selvstændig 

Stilling vilde hedde 42, bruges kun vedfåiet, som gi ($ 83) 
eller Æz ($ 105), enten i negtende Betydning, eller for, med 

et fålgende es (er), at udtrykke det samme som cungue 

i Latin, Ex.: eægi, oprindel. mon paa noget Punkt i 

Tiden? (mon nogensinde?), d. e, aldrig, hvoraf igjen — 

det svagere ikke (ligesom lat. »unguam ogsaa bruges for 

non); pågi da... ikke; hvegi es hvorledes end; 
mannigi nemini; stundgine horam quidem; hvårrgi 
neuter; Avårrgi es utercunque; hvårtki, hvarki, 
neutrum (I.). 

Undertiden bevirker gå en Forandring i Hovedordet. 

Et sluttende m bliver til 2; $ 110, 3. Nævneformsen- 

delsen 7» forsvinder, som: %/fgi lupus non; mannøyi 
(homo non, d. e.) nemo. For eæængi nullus og eingi 

nullå' bruges altid emgi, og for eittki næsten altid (jf. 

S 107, 2, a, Note) ekki. hvergi (ingensteds) har en 
uregelmæssig Omlyd, der adskiller det fra Avargi (hvargi 
es hvorsomhelst). I a/drigi (aldrig) synes det fårste 

i at være en Bindelyd (og a/dr G.). 

123. Sammentrækning af tre Ord, nl. 

1) af et U. med et fålgende Æ (for ek; $ 122, 2) og at 

(ad) eller a (8 122, 8), og fordobles da Æ undertiden 

imellem &« og en foregaaende tung Selvlyd. Ex.: monkad 

— og munka — ek jeg skal (frems.) ikke; ek hefka 

non habeo; Aykka (for hygg-k-a; jf. $ 122, 2, a, a) 
ek non credo; ek dkka (for å-k-a) non habeo; 

såékka (for sé-k-a) ek non video; see fremdeles & 118, 
FE 

2) af et U., det negtende at ($ 122, 8) og tu eller æ% 



Fa Gys 

for på ($ 122, 3), undertiden med Udeladelse af Endelsen 

t ($ 122, 3, Anm.). Ex.: kfjøsaltu vælg ikke; gaftattlu 
du gav (frems.) ikke; skalattu du skal (frems.) ikke, 

3) af på at på til pøttn (aldrig Pøttu), endskjåndt 
(osv.) du. 

4) af Pat es på til pazt% (ikke Paztu), id, cujus tu. 
5) af Pvi (H. Eent. af Pat det) -gi (see $ 122, 9) at 

(Biord) til Pvéægit, eg. eo non (med fålgende Comparativ); 

see Fåstbr. (Kh. 1852) S. 103. 

Anm. Dersom ævagt (aldrig) indeholder to Negtel- 
ser, hårer det ogsaa herhen. 

124. Sammentrækning af fire Ord finder Sted, idet 

man lil et U. føjer Æ eller g (for ek), hertil Negtelsen a 
(S 122, 8), og derpaa gjentager det forkortede Stedord, 

som: måkak jeg kan (frems.) ikke; mottigak jeg 
kunde (frems.) ikke. 

Anm. Denne Gjentagelse var for saavidt ikke tilfreds- 

stillende for den stærke Trang til at fremhæve den Talendes 

Person, som man for det meste tillige satte e£ ved Siden 

af saadanne Former; altsaa: c& måttigak — måttigak 
— måttiga; ek Ppikkak (for Ppigg-k-a-k) = pikkak — 

pikka jeg modtager (frems.) ikke. 

5%” 



Båiningslære. 

Navneordene. 

125. Navneordenes Båining relter sig 

1) efterBåiningsæmnet. Herved kommer” i Betragtning : 

a) især Æmnets Endelyd, der deels er en Selylyd, og da enten 

a eller %, deels en Medlyd, og da enten » (i 5 Ord) eller 

mn». — Exempler paa disse fire Slags Æmner: HØ4uEe1ma 

(N. Eent. %ewmr) Verden, I. sanda Baand, Hu. FARA 
Reise; Hå. rs6rdDu (for Firpu) Fjord, I. Frku Fæ, Hu. 

MORKU (for marku) Mark (16 Lod); Ha. Favar Fader og 

Hu. Dérrar Datter; Ha. Guman (jf. lat. .omon-em, homin- 

em) Mand (poet.), I. aucan QOie, Hu. tuncan Tunge, 

(Anm, 1. Båiningen af Æmner, der endes paa en Selv- 

lyd, kaldes stærk eller lukket; den af Æmner paa en 

Medlyd: svag eller aaben. Den stærke Båøining viser 

stårre Kraft ved stærkere at udpræge Eentallets Forholds- 

former, hvorved disses vocalske Udgang lukkes med en Con- 

sonant (undtagen i H.). Den svage Béining adskiller deri- 

mod i det højeste to Former i Eentallet, hvor de fleste 

consonantiske Æmner, nl. alle de paa 72, tillige aabne sig, 

ved at bortkaste dette 72. 

Anm, 2. De oprindelig tilstedeværende Æmner paa Z 

ere næsten eller ganske forsvundne af Sproget, allerede i 

dettes ældste bekjendte Periode.) 

b) Slutningen af den næstsidste Stavelse. 

c) de foregaaende Selvlyde, hvorvidt de nl, kunne omlydes 

eller ikke. 
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d) især ved Ha.- og Hu.- Æmner paa 4, ogsaa Æmnets Vægt. 

Tunge ere de Æmner, hvis næstsidste Stavelse inde- 

holder en tung ($ 26) Selvlyd (f. Ex. Hauka, N. Eent. 

haukr, Hog), eller endes med to eller flere Medlyde (f. 
Ex.: sTtokKka, N, Eent. stokkr, Stok; porska, N. Eent. 
porskr, Torsk), eller begge Dele (f. Ex.: Eicna, N. 
Eent. eign, Eiendom). 1 lette Æmner har den næst- 

sidste Stavelse en let Selvlyd fulgt af en enkelt Medlyd 

(som: vaLay N. Eent. valr, Falk; Gsara, N. Eent. 9/07, 
Gave). 

(Anm. til Nr. 1. De her omhandlede virkelige (histo- 

riske, theoretiske) Båiningsæmner ere forskjellige fra de til- 

syneladende (afkortede, praktiske), Det historiske Boinings- 

æmne i /aukr (Låg) er Lauka, det tilsyneladende Zauk-; 

i hant (Hane) hedder det første HANAN, det sidste 2an- 
(høn-); osv. For saavidt man i Sproglæren blot gaaer 

ud fra de tilsyneladende Æmner, tager man intet Hensyn til 

Sammenhængen med beslægtede ældre Sprog.) 

2) efter Kjønnene, der i Oldn. ere Han-, Hun- og Intet- 

kjøn. Intetkjons-Ord adskille ikke N. og G. i det samme Tal 

(land N.-G. Eent., 7ønd N.-G. F1.); Hunkjønsord adskille 
dem ikke i Fl. (/arar itlinera).  Vocalske MHankjåns- 

Den antage Endelsen » i N, Eent. næsten altid hvor det 

lader sig gjåre; Hunkjåns-Æmner sjelden; de af Intetkjån- 

net aldrig. Osv. 

126. Den af Æmner og Kjån fålgende Inddeling af 

Boiningsmaader: 

Stærk Boining Svag Boining 
RR — 

Æmner p. a. Æmner p. uw... Æmner RDS, Bret r… Æmner ne tr p n. 
PSTN FT 

Ha Hue Has HA: og FeETE ) FE hl. I. Hu. 
ze: eens Båin. 



med Underafdelinger, der naturligviis ere ligesaa mange, 

som der ere Forskjelligheder i Boiningen. 

127 a. Den mest normale Båoining af Ha.-Æmner paa 

a, uden Omlyd ($ 41). Båiningsmånster vrauma Dråm. 

Eent. … Nævneform draæumer 

Gjenstandsform dræne 

Hensynsform drææme 

Eieform draums 

Ej: Nævneform draumar 

Gjenst, og Eief., drama 

Hensynsform drager. 

127b. Som draumr gaae i det Hele tunge Tostavel- 

sesæmner, der ikke endes paa ga eller wa, kunne forbindes 

med Endelserne 7 og s (uden at disse forandres eller bort- 

kastes), og hvis Hovedselvlyd ikke kan omlydes ved %&; 

navnlig A) Ord, der i Eents, N. endes paa 

1) -uugr; som: baugr Ring, draugr Gjenganger, 
2) -aukr; som: haukr Hig, laukr Log. 

3) -aumr; som: draumr (S 1273), straumr Strim. 

4) -aupr; som: laupr Kurv. 
5) -aurr; som: staurr Pæl, saurr Smuds. 

6) -auskr; som: fauskr troisket Træstump. 

7) -eifr; som: hleifr Lev, fjoruskeifr Tilnavn. 
8) -eikr; som: Jeikr Leg; samt Endelsen -/eikr, der 

i Betydning svarer til d. -hed. 

9) -eimr; som: heimr Verden, sveimr Urolighed. 
10) -eipr; som: Åeipr oxzw1uoc, sveipr Hvirvel. 
11) -eirr; som: geirr Spyd, leirr Leer. 

12) -eistr; som: leistr Saale (jf. d. Læst, t. Leisten). 

13) -e/mtr; som: felmtr Skræk. 

14) -elpr; som: hvelpr Hvalp. 
15) -emmr; som: hlemmr, lås Lem, låst Laag. 
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16) 
AR) 
18) 

26) 

27) 

28) 
29) 

30) 

31) 

32) 

38) 

34) 

35) 

36) 

37) 

38) 

39) 

40) 

hvis 

nn FORE 

-eppr; som: leppr Lap (osv.), hreppr Commune. 
-rptr; som: heptr Kjæve (maxillae). 

-cyptr; som: keyptr d. s.s. keptr (, kjøptr, kjaptr. 

Jf. S$ 76 og 56-—57). 

-ilkr; som: dilkr, Lam (Kid, Kalv, Griis), der 

patter Moderen over den sædvanlige Tid. 

-ilmr; som: (h)ilmr Vellugt. 

-iltr; som: piltr Pilt. 

-ingr som Aflednings-Endelse; som: båningr Rust- 

ning, 4æ/dingr (poet.) Konge. 
-innur; som: FPinnr Fin(1ap), /innr (poet.) Slange. 

-iskr; som: diskr Disk, fiskr Fisk. 

-ifr; som: knifr Kniv, Eilifr Mandsnavn. 

-ildr; som: bildr Ladejern (osv.). 
-imr; som: Mandsnavnet Grimr, samt pilagrimr 
Pitegrim. 

-oddr; som: oddr Od, broddr Braad (Brod). 

-okkr; som: Jokkr Lok, flokkr Flok. 
-ollr; som: kollr 1sse, po/llr etymol. = d. Tol. 
-olptr; som: skolptr Snude (see Side 51). 
-ontr; som: /fontr (Dåbe-)Font. 

-oppr; som: toppr Top, kroppr Skrut (osv.). 

-ordr; som: spordår Hale (osv.). 

-orkr; som: forkr Stang. 
-ormr; som: ormr Orm, stormr Storm. 

-orpr; som: korpr Ravn (norsk-sv. korp). 
-orskr; som: porskr Torsk. 
-oskr; som: froskr Frå (t. Frosch). 
-ottr; som: pottr Polte, spottr Spot. 

(Anm. til 28—40. Alle tunge Tostavelsesæmner af Ha., 

fårste Stavelse indeholder ø, og som kunne antage 

Endelsen 7, synes at fålge Månsteret draumr). 
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41) -ofr; som: høfr (Heste-)Hov; pjofr Tyv. 

42) -dkr; som: hrøkr Taarnet i Skakspil (osv.). 
43) -alfr; som: kålfr (Klokke-)Knevel. 
44) -olgr; som: dålgr Fjende. 
45) -ålkr; som: hålkr Holk (Ring). (Ordet 6olkr 

hører ikke hid; dets Æmne endes paa %&.) 

46) -olmr; som: hålmr Holm. 

47) -åmr; som: dåmr Dom; hljømr Klang. 
48) -øngr; i: køngr ($ 37,4) Konge. 

49) -øpr; som: yløpr Dosmer. 
50) -éår; som: mør Hedestrækning. (Hermed maa 

ikke sammenblandes de faa Tilfælde, hvor å er Omlyd 

af d, som i mor, for mår, Maage.) 

51) -ørr; som: fpørr Guden Thor; pjørr Tyr. 
52) -østr; som: (A)østr Halskule(n); Pjåstr Harme. 

(dløstr, Blæst, er af en anden Art, da dets Æmne 
endes med w, og dets å er Omlyd af &å.) 

53) -åtr; som: /føtr Lyde. (Det for føtr, Fod, til 
Grund liggende Æmne ender sig paa %.) 

54) -ubbr; som: stubbr Stump. 

55) -udkr; som: budkr Boddike. 

56) -uggr; som: gluggr Vindue, kuggr en Art af Skibe, 

57) -ukkr; som: bukkr (Gede-)Buk. 
58) -umbr; som: drumbr Klods. 

593) -umpr; som: gumpr anus (jf. Vulg. 1 Sam. 6, 5). 

60) -ængr; som: pungr Pung. Ligeledes i -umgr som 

Afledningsendelse (sæ/ungr Forelle). 
61) -unÅr; som: munkr Munk. 

62) -unktr; som: punktr Punct. 
63) -unnr; som: munnr Mund, brunnr Brønd. 

641) -uppr; som: huppr Tyndliv. 
65) -urkr; som: lurkr Knippel. 
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66) -ustr; som: gustr Pust (Blæst). 

67) -&fr; som: ståfr, Stuv, Stump; -— -kljufr den 
som klåver, 

68) -zkr; som: bukr (etymol. — Bug; men betyder) 
Krop, dåkr Dug. 

69) -ulfr; som: ulfr Ulv. 
70) -ulkr; som: dalkr Tolk. 
71) -%pr; som: gnu%pr Fjeldtind; stjuåpr Stedsån. 

72) -utr; som: hrutr Vædder. 
73) -åldr; som: håldr, Helt (osv.), Odelsmand. 
74) -ørgr; som: bårgr Orne, hårgr Offersted. — 
75) -ér; som: Hlér Navnet paa en Havgud. 

Anm. Nogle af de her exempelviis anfårte Ord ere 

i Virkeligheden enestaaende. 

B) Ord, der i N. Eent. endes paa -fødr; som: yjådr 

Struntjager (Larus parasiticus L.), djådr (poet.) 
den som tilbyder (osv.). 

C) (med Undtagelser) Ord, der i N. Eent. endes paa 
1) -%gr; som: strugr Hovmod. (Undt. rægr Rug.) 
2) -arr; som: mårr Muur; fårr (ikke furr), poet. , 

Ild. (Undt. &rr Uroxe, hvis det er E. Eent. af dette 

Ord, der danner det første Led i det sammensatte Til- 

navn &rarhorn.) 
D) de enkelte Ord: 1) raudr den Råde (ogs. Egen- 

navn). 2) Gautr (et af) Oden(s Navne), mautr den 
som har (&) eiet eller (8) tilhørt. 3) geigr, Fare, 
Skade. 4) eldr Ild. 5) rekkr (mest poet.; oldeng. 
Æmne rinca) Mand (Helt). 6) dvergr Dverg. 7) 
klerkr Klerk. 8) hestr Hest, prestr Præst. 9) klettr 
Klippe. 10) gindr Tind. 11) hringr Ring. 12) 
Kristr Christus. 13)-bitr den som bider (bryder). 

14) ostr Ost. 15) mådr Sind (osv.). 16) pløgr Plov. 
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17) kundr Hund, blundr (Tilnavn; jf. d. Blund). 

Anm. Ordene blængr, hængr, Klængr, ere senere 
Former for blæingr, Ravn (poet.), ogsaa Mandsnavn, 

(vistnok afledt af blår, blaa, da man om Ravnen brugte 

Udtrykkene 6/år, blåfjalladr, og lign.); hæingr en 

Salmo levis (bleizkja) af Hankjånnet; Klæingr 

Mandsnavn (eg. vel > Xlofugl, af klo Klo). 

127 c. Som draumr gaae fremdeles de lette Æmner paa 
1) -ErA (for -IFA); altsaa: refr Ræv. (I vefr, en Væv, 

er Boiningsæmnet VEFJA; i Pefr, Lugt, pEFJA; osv.) 

2) -ELA (for -1LA); altsaa: melr Gruus- eller Sand- 

bakke (Is. I 77 skulde ikke staae sandmelir, men 

sandmelar i Fålge Membranen 371), selr Sæl(hund). 
Anm, til I og 2. Nu have refr og selr i N. FI. refir, selir 

(og fålgelig refi, seli, i G. FI.). 

3) -ErA (for -IRA); altsaa: hverr Kjedel el. Gryde, 
verr (mest poet.) Mand. 

4) -orA; altsaa: horr, a) håi Grad af Magerhed, £) 
Snot. Ligeledes de fremmede: a(f)morr — lat. amor, 

kolorr = lat. color, priorr Prior. 

127d. Ordet skør, Sko, ombytter % og 6 (jf. $ 66), 
og håies saaledes: 

Eent.: N. skør, G. og H. skå, E. skås; 

Fi.: N. skuar og (yngre) skør, G. ska og (yngre) 
sko, E. skua, H. skom. 

(Paa Grund af denne Uregelmæssighed burde det, der 

staaer under A 50 i $ 127 b, forflyttes til D i samme $.) 

Anm. skør har nu fålgende Boining: Eent.: N. skår, G. 08 

H. skå, E. skås, Fl.: N. skør, G. skå, E. ska, H. skom. 
(Eieformerne bruges ikke meget.) 

127 e. Hankjånsæmner paa Aa, som have ga i fårste 

(næstsidste) Stavelse, kunne omlydes i H. Fl. (a—50, 
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iFålge $ 41); men gaae i åvrigt ganske som draumr, naar 

de i N. Ent. endes paa 

1) -ddr; som: -rådr i Mandsnavne (Adalradr, Tor- 
rådr, Vandrådr). 

2) -afr; som: -håfr Ruse og Rogfang, Xlåfr (en 

Art) Bærekasse(r, hvoraf to fåres paa een Hest). 

3) -ågr; som: mågr Maag (SnE. I 254 er 

Ulfs mågs hnefar skullu ; 
uden Tvivl den rigtige Læsemaade, og mågar blot en 

Skrivfeil, fremkaldt ved det fålgende ar i 4nefar). 
4) -åkr; som: fåkr (mest poet.) Ganger, håkr (Ni. 

Cap. — 120, læs — 119 Slutin.). 

5) -alfr; som ålfr Alf, kalfr Kalv. 
6) -aålkr; som: dålkr Fibula; jålkr Vallak. (Om 

bålkr, bølkr, see Side 72, Nr. 45.) 
7) -å/lmr; som: aålmr Ælm (Alm); %jålmr Hjelm. 
8) -ålpr; som: skålpr Sværdskede af Læder, 

9) -åmr; som: glåmr (poet.) Maane (osv.), Såmr 
Egennavn (eg. den Mårkladne). 

10) -åpr; som: snåpr, Taabe, Daare. 
11) -åptr; som: hvåptr — lat. bucca, og, ligesom 

dettejæmeste1= FI; 

12) -årr; som: klårr Arbeidshest. (Det oprindelige 
Æmne i årr — med Omlyd: ørr —, Udsending, 

Tjener, er ÅRU.) 

13) -åtr; som: båtr Baad, gråtr Graad. 

14) -åttr; nl.: våttr Vidne. (Andre Hankjånsord, der 
endes paa -åttr i N. Eent., have Boiningsæmner paa %.) 

Omlyden i (H, Fl. af) de i denne $ anfårte Ord er meget 
sjelden, og navnlig langt sjeldnere, end ved Æmner paa %. 

Det secundære w (for a) i mågum, våttum, osv., havde 

nemlig ligesom ondt ved at rokke det stærke og tungfærdige 



d, medens det oprindelige % besad en stårre Magt, deels i 

Kraft af selve sin Oprindelighed, og deels formedelst Un- 

derståttelse af de analoge Former (érum for årum, ligesom 

øru for åru, og årr for dårr; see Nr. 12). 
Anm. 1. Om de i Mandsnavne brugelige Dobbeltfor- 

mer -/åfr og -leifr, -Ildkr og -leikr, see $ 61. 
Anm. 2. Ved Siden af Ordene 

snækr (jf. oldeng. sna- bruges snokr (if. d. Snog) 

ca) Snog — snåkr; 

krækr Hage (Krog) kråkr Krog; 
stråkr (vel egentlig: strøkr Kegle (keg- 

en oplåben ledannet Lege- 

Dreng; deraf: me); 

ung)  Dåige- 

nigt, Knegt 

(om et ungt 

Menneske) 
hvad enten nu denne Overgang staaer i nogen Forbindelse med 

det fålgende Å, eller den berver simpelhen paa det omfat- 

tende Slægtskab imellem å og å, eller den er en uregel- 

mæssig Forplantning af & som Omlyd i H, Fl. til alle de 

&vrige Forholdsformer. 

Anm. 3. I Fålge $ 118, 13, forandres å til (6? —) 
0, i: våttr (Nr. 14) — (våttr? —) vottr; Iwåptr 
(Nr. 11) — (hvoptr? —) hvoptr; vågr (Nr. 3) — 
(vøgr? —) vogr, (etymol, —= goth. végs, osv.; men i 
Betydning: liden) Fjord, Vig. 

127 f. Som draumr, men (sædvanligst) med Om- 
lyd (a(—4) i H, Fl., gaae Tostavelsesæmner af Hankjon- 
net paa A+, 

A) tunge, der i N. Fl. ende sig med 
1) -addr; som: gaddr Spiger, naddr en Stift. 



12) 

13) 

14) 
15) 
16) 

17) 
18) 
19) 

erne 

-adkr; som: madkr, Maddik, Orm, 
-admri; som: badmr (poet.) Træ, fadmr Favn. 
-agdr; som: (ullar-)lagdr (Uld-)Tot. 
-akkr; som: blakkr (poet.) Hest, stakkr Stak. 
-aldr (Æmne paa -ALDA, — ikke paa -ALDRA); som: 
valdr Indehaver. 

-allr; som: hallr Steen; hjallr (see S$ 29). 
-ambr; som: kambr Kam. 

-ammr; som: gammr Grib, hrammr Lab. 
-ampr; som: stampr Ballie (jf. ogsaa & 110, 4). 
-andr; som: sandr Sand(strækning), brandr 
Brand (m. m.). (Den enestaaende Form brandir, 
Håfudlausn 6, er såa haard, at man snarere synes at 

burde læse 

brustu brandær 
vid . . . randær. 

Jf. dog hafrir S. 88 y.) 
-angr (naar Æmnet endes paa ANGA, — ikke paa 

ANGRA); som: drangr en håi rund Klippe, 
vangr (etymol. = d. Vang; men i Betydning) Land 
og Sted, 

-annr; som: sannr (et til No, forandret To.), Bil- 
lighed, Maade(hold). 

-antr; som: fantr Kjeltring, pantr Pant. 

-appr; som: knappr, Knap, Knop. 
-aptr; som: kraptr Kraft, raptr Raft; kjaptr 
(SURT ED ENE 18) 

Dog bruges øf det mindste nu Åraptar i E. Eent. (f. Ex. 

til kraptarins hægri handar); men aldrig kjaptar. 

-ardår; som: gardr (eg. Hegn, deraf) Gaard (osv.). 
-arfr; som: arfr Arv, skarfr Skarv (Såravn). 
-argr; som: vargr Ulv, margr (To. blevet til No, 
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der dog neppe bruges undt. i Eents. H, forbundet med 

Kjendeordet) Mange (Mængde). 
20) -arkr, -arrkr; som: svarrkr (jf. svarri) en 

Qvinde af mandigt Sind. ; 

21) -armr; som: armr Arm, barmr Rand. 

22) -arpr; som: garpr en kjæk Mand. 
23) -artr; som: kartr (ikke karti) Arbeidsvogn, 

partr Part. 

24) -askr; som: askr Ask (osv.). 
25) -attr; som: skattr Skat. 

Anm. Paa denne Maade båies ogsaa pråfastr Provst. 

B) lelte, der i N. Eent. endes paa -bdÅr; som: svart- 

bakr Svartbag (Blaamaage). 
128 a. Tostavelsede Hankjånsæmner paa -LA, -NA, -SA, 

efter en tung Selvlyd ($ 26), der ikke er Å (see $ 128 b), 
samt med Undtagelse af -DÆLa, afvige fra draumr kun i 

N. Eent., hvor Endelsen r assimileres 

A) nådvendig med Z i -LzAa (8 108, 3). Herhen håre alle 
de Navneord, der i N, Eent, ende sig med -au/l/l, -i/l, 
-åll, -ull, -vjll, -æll. (Om -oll see $ 128 b Anm. 2.) 

I Mandsnavne paa -Éel/ (N. Eent.), for etill, maa 
ll (for Ir; jf. melr, selr, & 127 c) forklares af Op- 

rindelsen, hvad enten e, ogsaa etymologisk (£e/ll er nl. 

i alle Tilfælde =— kjell — kell), bliver opfattet som 

é eller ikke. 

B) med m i -NaA; altsaa: szeinn Steen, osv, 
NI. bruger 1) kun -einn (altsaa kun steinn, osv. , aldrig 

stein); 2) men derimod: An Mandsnavn (i gamle Skrifter), sån 

(Klang) af lat. sonus, dun Duun. 3) Vaklende ere: daun, 

i nogle Egne daunn,Stank; Ppjon og (i Følge Anaiogieslutning) 

bjonn Tjener. — For prjånn, Strikkepind, har Bjårn 

prjøn; men dog håfudprjonn Knappenaal. 

Anm. Hertil maa henfåres de fremmede af tre Sta- 
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velser bestaaende Hankjånsæmner paa -uNa eller -åNA; 

f. Ex. i: bar(rY%n(n) Baron, latron(n) eller Zadr- 
un(n) Rover. 

C) for saavidt den ikke bortfalder (i Følge $ 89), med s 
i -saå. Dog er det maaskee rigtigere at sige, at Boi- 

ningsendelsen i dette Tilfælde beholder sin oprindelige 

Form ($), under Beskyttelse af det foregaaende (thema- 
tiske) s. Herhen håre alle Hankjånsæmner paa -AUSA, 

-EISA, 7654; samt Zs(s) Is, pris(s) Pragt (Glands). 
Anm. Hertil maa henfåres det fremmede justis(s), 

af eng. justice, Dommer. Ligeledes forudsætter N. 
Fl. tortisar, G. Fl. tortisa, af eng. torches (Fak- 
ler), snarere Zortis(s), end tortisi, i N. Eent. 
128 b. De tostavelsede Hankjånsæmner paa -ÅLA, 

-ÅNA, -ÅSA, rette sig efter $ 128a (hensynsviis efter A, 

B, C), og fremhæves kun her formedelst Muligheden af at 

modtage Omlyd i H. Fl., overeensstemmende med $ 127 e. 

Exempler paa herhenhårende Ord: å// Aal, påll en Art 
Spade el. Hakke (jf. Paal-Stav); ås(s) hvor det ikke 
betegner en af de nordiske Guder (i hvilken Betydning Æm- 

net regelmæssig endes paa -%), bås(s) Baas, lås(s) Laas. 
Anm. 1. Hertil komme de fremmede Ord: kumpån(n) 

og kompån(n) Stalbroder, kumpås(s) og kompås(s) 
Kreds. 

Anm. 2. hvåll, (naturlig, rund) Håi, gaaer over 
til (hvoll? —) hvoll og hoøll; see $ 127 e Anm. 3. 

129. Trestavelsesæmner af Ha., der i N. Eent. endes 

paa Stavelserne -a// (for -alr), -ill (for -ilr), -ull (for 
-ulr), -ann (for. -anr), -inn (for -inr), -unn (for -unr), 
-arr, -urr, udståde gjerne de anfårte Selvlyde (da, z, %), 

hvor den sidste Medlyd i Æmnet kommer til. at staae foran 

en Vocal, altsaa i i H. Eent, og i hele Fl. 
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1) -all. Ex. pumall, (jf. d. Tommel), der dog kun 
synes at forekomme som fårste Led i et sammensat 

Ord. Eent.: N. Zumall, G. pumal, E. pumals, 
H. Pumli; Fl.: N. pumlar, G. og E. pumla, H. 
pumlum. Naar Selvlyden i forste Stavelse er & 
(hvilket er Tilfældet med de fleste Ord paa -a//), om- 
lydes H. Fl.; altsaa: Æada/Z, (jf. Kabel), Toug, i 

H. Fl, £ådlum (kadlum). 
2) -ill. Ex. pistill, Tidsel; båies som pumall (Nr. 1); 

altsaa: Pistill, pistil, pistils, pistli, pistlar, 
Pistla, -pistlum. — Vocalen i fårste Stavelse er 
igjennem alle Former enten een, der ikke kan omlydes, 

(nl. deels 2, deels e for Z), eller en Omlyd; som: 

ferill (Fod-)Sti, -brytill den som bryder, 
eysill en Art Oseskee. Nogle Ørd beholde dog & 
el. %; som: svadill (i Betydn, —) t. Schlappe 
(Nederlag, Tab), studill Ståtte; undtagen for saa- 
vidt & naturligviis omlydes i H. Fl,, hvor svadz/l 

maatte hedde svødlum (svadlum). 
Ordet ketill (Kjedel) båies paa fålgende Maade: 

Eent.: N. ketill, G. ketil, E. ketils, H. katli;s 

F1,: N. katlar, G. og E. katla, H. køtlum (katl- 

um). Dog findes f. Ex. ketli for katli. 
Overeensstemmende med Xetzi//, dog med stårre Til- 

bøielighed til at beholde Omlyden i de synkoperede 

Former, gaae: Ægill Mandsnavn, Zykill Nogel, tygill 
(ikke zøjgill) Snor, trygill (ikke trøjgill) et lidet 
Trug. Altsaa: Eent,: N. /ykzll, G. lykil, E. lykils, 

H. lykli; Fl.: N. luklar, G. og E. lukla, H. luklum; 
dog ogsaa Z/ykli, lyklar, lykla, lyklum. 

3) -ull. Ex. digullDigel; som Pumall (altsaa: digull, 
digul, diguls, digli, diglar, digla, diglum). 
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Å) -ann. aptann, Aften, gaaer som kadall (Nr. 1); 
altsaa: aptann, aptan, aptans, aptni, aptnar, 

aptna, (H. Fl.) åptnum (aptnum). 
Andre Hankjonsord paa ax%2 synkoperes ikke; alt- 

saa vilde f. Ex. /Zerjann, et af Odens Navne, hvis 

det forekom i alle Former, båies saaledes: /Zerjann, 

Herjan, HHerjans, Herjani, Herjanar, Herjana, 
(H. Fl.) Merjunum (IMerjønum, Herjanum). Har 
et saadant længere Æmne ogsaa aa i trediesidste 

Stavelse, skulde dette a blive til & (eller %) i H. 
Fl.; saaledes maatte det poet, X/dakann, Ravn, her 

hedde (£/oakanum, kloakånum, kloakunum) klo- 
okunum (eller kldukunum). Et Æmne af fire Sta- 
velser med & i hver vilde regelmæsigst faae & i den 

forste, men % i de andre; f. Ex.: £jålukunum, cor- 
vis, af det poet. kjalakann Ravn. 

5) -ænn (sædvanligst uden Omlyd i Hovedstavelsen). Ex. 
himinn Himmel; som Øistill (altsaa: Ahiminn , 
himin, himins, himni, himnar, himna, himnum). 

-Naturligviis vilde a (og d?) i fårste Stavelse modtage 
Omlyd i; H. Fl. 

Beginn har i Eents. H. Begin (ikke Regni). 
6) -unn. jøtunn, Jætte, gaaer som digull. 

Mandsnavnet Åudunn synkoperes ikke og har des- 

uden -ar i E. Eent.; altsaa: (Eent.:) N. ÅAudunn, 
G. Audun, H. Auduni, E. Audunar (; Fl.: N. 

Audunar, G. og E. Auduna, H. Åudunum). 
7) -arr. Ex. humarr Hummer; som pumall. Saa- 

ledes desuden kun /okarr Håvl. 
hamarr Hammer, jadarr Eg (paa Tåi), kamarr 

Vandhuus, »afarr Bor (jf. Naver, et), faae na- 

turligviis Omlyd i H, Fl.; altsaa: %dmrum (hamr- 
um), osv. 

6 
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Resten af trestavelsede Hankjånsæmner paa ARA mod- 

tager ingen Synkope; men f. Ex. Pétarr (ældre end 

Pétr), Petrus, Peter, hedder Pétari i H. Eent. — 
Med Omlyden i H. Fl. forholder det sig som under 

Nr. 4 anfårt. 

8) -urr, Ex, pidurr Tiur; som digull. 
Et Par fremmede Ord — graffjurr eller grafurr, Gr a- 

veur, og pækturr Maler — beholder % i alle Former. 

Mandsnavnene Gizurr (Gissurr) og Ozurr (Oss- 

urr) synkoperes ikke og faae desuden -ar i E. Eent.; 

altsaa: (Eent.:) N. -urr, G. -ur, H. uri, E. -urar 

(F1.: N. -zrar, G. og E. -ura, H. -urum). 
Anm. til 3, 6, 8. Hvor Hovedstavelsen har a, omlydes 

dette naturligviis paa Grund af Endelsen % (see 
Jotunn i Nr. 6), og Omlyden bibeholdes, uden Und- 

tagelse, i de synkoperede Former; altsaa: pongull 

(Fucusdigitatus),Pångul, pønguls, pøngli, pøngt- 
ar, pøngla, pønglum; jøtunn, jotun, jåtuns, jåtni, 
Jøtnar, jåtna, jøtnum ; fjøturr (Fjæder, Lænke), 

fjotur, fjoturs, fjotri, fjøtrar, fjåtra, fjotrum. 
130 a. Hankjånsæmner paa en Medlyd, med paafål- 

gende -LA, -NA, eller -RA, kunne ikke modtage nogen 

Endelse (noget 7) i N. Eent., hvor de fålgelig ende sig 
paa det til Æmnet hårende /, 7, eller r, I ovrigt gaae 

folgende Ord: 

&) som draumr ($ 127 a): 
søfl (for såpl, af såpa feie) Feiekost, kufl 
el. kofl (jf. lat. cucullus) Munkekappe, fugl 
el. fogl (for flug-l, af Roden Fruc) Fugl; svefn 
Såvn, ofn Ovn, stofn Træstub, Øegn Under- 

saat (Statsborger), porn Torn, turn Taarn, 
botn (lat. /undus) Bund; hrudr Skurv, ludr 



8) 

7) 

Ey: SE 

Luur (Trompet), sigr Seier, hungr” Hunger, 

klungr” Hybentorn, nykr Nåk (og Flodhest), 
kurr Mumlen, bøålstr Bolster (Pude), bl/ømstr” 
Blomst(er), pystr Kindhest. (Resten af de her- 
hen hårende Æmner paa -RA afviger ved Dobbelthed i 

Kjon eller Æmneform, See nedenfor). 

") Nu ere hungur, klungur (ujævnt og stenet Sted), 
bloømstur, af I. 

Anm. I. Ordet Avinn (een, som smaastjæler) 
synes at håre hid og at afgive Exempel paa en 

constant Udeladelse af 7 efter 7% (see $ 114, 3, a, $). 

Anm. 2. At biskup (biskop, byskup, byskop), 
Biskop, ikke let faaer » i N. Eent., har sin Grund 

i dette Ords fremmede Herkomst. 

som d/lmr osv. ($ 127 e): 
djåkn (ogsaa djåkni) Degn; plåstr Plaster. 
som gammr osv. ($ 127 f): afl Esse, gafl Endevæg 
(if. Gavl), skaft (af skafa skrabe) Drive, vagl 
(ligesom vagn, af Roden vaG bære) Fms. X 290, 

Jarl Jarl, karl Mand (ogsaa Olding), jaæl Kind- 

tand (jf. Axel i Axeltand); Arafn el. hramn 
(S 110, 2) Ravn, stafn el. stamn (S 110, 2) 
Stavn, vagn Vogn; hafr (lat. caper) Gedebuk 
(dog staaer det mistænkelige hafrir, for hafrar, N. 

Fl., SnE. I 280), ar Ager, aldr Alder, Baldr 
Gudens Navn, galdr eg. Galen (deraf Galder — 
Trolddom), bakstr Bagning. Herhen håre ogsaa: 

leidangr Leding (Krigsstyr), esnangr farefuld 
Stilling, drangr Aaring, farangr Reisetéi, 

i hvilke det dog er den anden Stavelse, der om- 

lydes i H. Fl. (/eidångrum, osv.), medens den første 

(i drangr og farangr) naturligviis ikke kan modtage 
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Omlyd (da & ikke bevirker en saadan. Selv Brugen 

af & for 0 — see $ 54 — vilde ikke have regelmæs- 

sig Omlyd i fårste Stavelse til Følge, idet -ængr ikke 

ganske betragtes som Endelse, men efterlader imel- 

lem sig og Ordets Hovedbestanddeel en Art Cæsur, eller 

ligesom en Klåft, der vilde standse den fra 2% ud- 

gaaende Virkning). 
130 b. Hankjånsæmner paa -sa (eller -za) med en 

foregaaende Medlyd, og fålgelig ogsaa Hankjoånsæmner paa 

-XA, gaae som de i næstforegaaende $ anfårte Ord, men 

opgive desuden (i Fålge $ 101) Eieformsendelsen s£ ln at 
N., G. og E. ikke adskilles i Eent.). 
&) pors Pors, furs Thusse, sess Sæde, koss 

Kys, ÅrossKors, puss eller pyss (Brev)-Taske; 
prinz Prinds. 

8) håls, Hals (jf. lat. co/lum), (lavt, smalt, lang- 
agtigt) Bjerg (jf. lat. co/lis). 

y) hams Ham, ars (arz) og rass (raz) Ars; danz 

Dands; /aæ Lax. 

131:… Endeel Ord afvige ved at endes paa ar i Eu. 

Eent., eller ør i N. (7 i G.) Fl., eller begge Dele. 

A) Blandt Ord, der i dåvrigt gaae efter $$ 127 a—b 
(draumr), afvige 

1) følgende kun ved at bruge snart s og snart ar i E. 

Eent,: audr (uden Fl.) Rigdom. ejdr Ed (E. eidar 
sjeld.), meidr Mede (E. meidar sjeld.), seiår Trold- 
dom (osv.). viudr Vind (E. vinds sjeld.). tirr: 

Hæder (E. tirs sjeld.). skågr Skov (E. skøgs sjeld.). 
Ullr Guden (E. Ul/ls sjeld.). lundr Lund (E. lunds 

sjeld.). 
2) filgende kun ved at endes (altid) paa ar i E. Eent,: 

grautr Gråd. Mandsnavnet Æyvindr. ddr Digt 



3) 

4) 

5) 

(hvorimod Ødr, Fråies Mand, har Øds i E. Eent.). 
pråttr Kraft. mundr &vtipsgve (osv.; ligeledes som 
sidste Led i sammensatte Mandsnavne, som: Gudmundr ; 

— vistnok ogsaa det fremmede drømundr, af dgouæv, 

men brugt om en Art meget store Krigsskibe i Mid- 

delhavet, ,,navis permaxima, quam Dromundam 

voeant”), visundr Picæv, høfundr Ophavsmand, 
Vølundr og Onundr Mandsnavne. snådr Fordeel, 

(vistnok ogsaa) trudr Gjågler (jf, Læsemaaden énm é 

bud at trudar).  Mandsnavne paa -/rådr (-fredr, 
-freydr; $$ 56 og 57), som: Mallfr., Ragnfr., 
Sigfr., Véfr. ragr Rug; see $ 127 b. under C, 1. 
%ir; see $ 127. b under C, 2. 

Anm. Mandsnavnet /7akun, Høkun, Håkon (Ho- 
kon), hedder altid saaledes i N. Eent. (aldrig /Zå- 
kunrstos)s ja 1JÆ Sas. 

folgende kun ved at bruge snart gr og snart ér i N. 

(snart a og snart Z i G.) Fl.: 

hjår Folk. Kun i Fl. bruges: VWermar, sjeldnere 
Vermir, Indbyggerne i Værmeland (i Sverrige); 
Egdir, sjeldnere Ægdar, Indbyggerne af Agdir 

(i Norge). 

fålgende kun ved at endes alltid paa ér i N. (é i G.) 
Fl.: skellr, Smæld, Pladsk; bulr el. 6olr (8 30), 
Bul, Stamme; Xlumr Aaregreb; pyttr, Pyt, 

Pål; glæpr Forbrydelse. Kun i Fl. findes: Raud- 

sendir Mændene af Raudasandr (i Island), Strend- 
ir Indbyggerne af Strandir (i Island); K&rir Kur- 
(lænd)erne; Vestfyldir Indbyggerne af Vest- 
fold (i Norge). 

folgende ved at bruge snart $ snart ar i E. Eent… 

samt ér i N. (2 i G.) Fl.: burr (poet.), Sån.  skridr 



6) 

B) 

re 86 

(Fart) og sultr (Sult; E. Eent. paa s i sultshis) 
forekomme ikke let uden i Eent, 

Anm. Som burr gaaer munr (Sr Sjæl Ting; 

Forskjel), hvis muns Korm. 26 er den rigtige Læse- 

maade og betyder Sjæls, I åvrigt har Æmnet Mmunai N. 

Eent. ogsaa mum, i det mindste i Betydningen Forskjel; 

see & 114, 3, a, æ. 

flgende ved at endes (altid) paa ar i E. Eent,. og 

(altid) paa ér i N. (2 i G.) Fl.: 

saudr Faar. gripr,Eiemon, Kostbarhed. stuldr 
Styld. fundr, Fund, Måde, osv. grunr, Anelse, 

Mistanke. burår Byrd (f. Ex. i Jernbyrd), 
Fødsel; skurdår Skyrd (Skaar). skutr Agter- 

stavn. — fridr Fred, kvidr Mave, purrår For- 
mindskelse, ere uden Fl. 

Blandt Ord, der i åvrigt gaae efter $ 127 e (d. e. 

som d/mr osv,), afvige, ved at have ér i N. (i i G.) Fl.: 
hår cxæhuog, når véxvg, sår (stor) Vandspand. 
C) Blandt Ord, der i dyrigt gaae efter $ 127 f (d. e. 
som gammr osv.), afvige 

1) 

2) 

3) 

folgende kun ved at bruge snart s og snart ar i E. 

Eent.: bastardr Bastard, låvardr (oldeng. hlåford) 
Herre: 

folgende kun ved at bruge snart ar og snart ør i N. 

(« og z i G.) Fl.: 
stafr Stav, hvalr Hval, marr (poet.) Hest. — 
valr (man finder ligeledes val; see &$ 114, 3, a, &) 
Falk (— samt, uden Fl., de Faldne paa en Val- 

plads; osv.), hårer maaskee herhen, da Læsemaaden 

hrannvalar (SnE, I 240) let kan beroe paa en Feil- 
tagelse, 

folgende kun ved at endes altid paa ér i N. (2 i G.) Fl. : 



vadr Fiskesnor; hagr, Tilstand, Nytte; slagr 
Strengeleeg; a/r Syl; falr Spydbladets hule 

Forlængelse bestemt til at optage Spydskaf- 

tets For-Ende; %alr (poet.) Mand; gramr (poet.) 
Konge osv.; hamr Ham; Danr, i Eent, Mands- 

navn, i Fl. de Danske(Danerne); Vanr enMand 
af Vanefolket (Vanir); svanr Svane. 

4) fålgende ved at endes snart paa s og snart paa ar i 

5) 

6) 

E. Eent., og snart paa ar og snart paa ér i N. (a og 

ti Gs) Fils: 
dalr &) Dal, 2) (poet.) Bue (som halvcirkelfor- 

met Afsnit af en daldannet Fordybning?); — dog fin- 

des E. dalar kun i Betydningen Bues, 
folgende ved at endes baade paa s og ar iE, Eent., men 

3377 JENS (2 11 GJ)REIE: 
salr Sal: 
folgende ved at endes kun paa ar i E. Eent, og kun 

Daar NE (GG) El 

stadr Sted, bragr Digt (osv.). Ligeledes i Endel- 
serne -skapr (d. -skab, eng. -ship, t. -schaft, 
osv.) og -(x)adr. Med Hensyn til denne sidste En- 
delse jf. $ 50, b, y. Ordet månadr (-nudr, -nodr), 
Maaned, er uregelmæssigt; see nedenfor. 

D) Blandt Ord, der i dvrigt gaae efter $ 128 a, afvige 

ved at have ér i N. (Zi G.) Fl.: 

-dæll (Dalbo; nynorsk Dol, Dåling, Daling), der 

kun forekommer som sidste Led i et sammensat Ord, og 

sjelden i Eent., (dog f. Ex.: forleifr fagrdæll); Fleer- 
talsordene Æynir og Skeynir, Navne paa Indbyggerne i 

visse norske Landskaber; Folkenavnet Frisir (ogsaa kun 

brugeligt i Fl1.). 

E) Om Audunn, Gizurr, Ozurr, see & 129, 6 og 8. 



F) Blandt Ord, der i åvrigt gaae efter & 130 a, afvige 

1) 

2) 

ved at. bruge snart s$ og snart ar i E. Eent.: hrødr 

Priis (Beråmmelse). 
Anm, otrs og motrs vare de gamle Eieformer i Eent, af 

otr Odder og motr en Art qvindelig Hovedpynt; men nu 

bruges ogsaa -otrar (i Otrardalr) og motrar (som: 

væri otur upp skridinn 

Odins motrar [7nu). 

ved at bruge kun ar i E. Eent: &) grødr (neppe 

i Fl,), Gråde; rekstr, Drivning, Drift (Qvæg- 
drift, Drivevei); 8) (med å i Rodstavelsen) 4ldtr 

Latter. 

132 a.  Æmner paa Va og JA have nogle Egenheder 

i Båiningen, i Fålge den Lydlov, der udelukker v og 7 

fra visse Stillinger; see $8 95 og 96. 

1) 

2) 

132 b. Hankjénsæmner paa va. 

Båiningsmånster Hårva, Hår, Buestræng (af Hår). 
Eent: N. hårr; G. hår; H. hårvi, ogsaa afkortet til 
hår; E. hårs. Fi.: N. hårvar; G. og E. hårva; H. 
hørum (i Liighed med bårum, af bårr, poet., Sånn). 
Saaledes gaae ogsaa: mårr, Flomme eller Talg (som 

ikke er smeltet); fjårr (poet.; uden Tvivl samme Ord 
som det eenstydige gæliske fear) Mand (med Hensyn 

til fyrv- for fjorv-, jf. $ 42). Fremdeles sångr 
Sang; kun at her undertiden forekommer uregelmæssig 

Udeladelse af w foran «, med eller uden Bibeholdelse 

af Omlyden (som: /fødsønga G. Fl., sanganna E. 
Fl.). Af Æmnet råGcva forekomme i al Fald Nævne- 

formerne (Eent. råggr, Fl. råggvar). 
Boiningsmånster SNÆVA, SNJÅVA, SNJOVA, Snee, 

1. Form 2. Form 3. Form 
Eent. N, srær snjår snjør 

G. snæ snjå snjå 
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URE 

. Form 2. Form 3. Form 
H. snævi snjåvt snjovi 

el. snæ snjd snjo 
E. snævar snjåvar snjovar 

(sjeld. snæs snjås SNIjåS) 
Fl. N. srævar snjåvar snjøvar 

G. E. snæva snjåva snjova 

H. snævum snjåvum snjovum, 

Saaledes gaaer ogsaa SÆVA, SJÅVA, SJOVA, Så. 

Anm. Forholdet imellem de tre Former maa uden 

Tvivl forklares paa folgende Maade. I Gothisk hedde 

disse Ord SAIVA, SNAIVA, hvilke Æmner man maatte 

vente at gjenfinde som SEIVA, SNEIVA, i det sædvanlige 

Oldn. (hvor az er blevet til eg); men det sidstnævnte 

Sprog har her afveget fra Regelen, og bibeholdt 

den oprindelige Lyd (ai) med forandret Betegnelse 
(jf. $8 18 Slutn. og 14). Saaledes er den fårste 

Form SÆVA, SNÆVA — SAIVaA, SNAIVA. Den anden 

Form (ssåva, SnJ0VA) beroer paa Omstilling (jf. $ 
120) af Tvelydens Bestanddele (Aar—14), og (da Spro- 

get ikke taaler noget Ia) dertil hårende Forandring af 

samme. (At Ia — eg. fa, da det er traadt i Stedet 

for AI, og delte er — ai i Følge $ 25 —gik over til det 

tunge JÅ, og ikke til det lette Ja, synes væsentligst at 

have sin Grund i Bestræhelsen efter at erstatte den 

Lydmasse, der ellers vilde gaaet tabt ved Forvand- 

lingen af den fuldtonende Selylyd i til det medlydende 3,). 

Den tredie Form (ss6va, sN36va) adskiller sig fra 

den anden blot ved Antagelsen af Omlyd (&$ 41). 
132 c. Hankjånsæmner paa Ja danne to Classer. 

Den fårste af disse forandrer det æmnesluttende 34 

til s eller gar i E. Eent, (saaledes, at nogle Ord. 
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her have begge Endelser, medens af andre kun den 

ene lader sig paavise). Som Båiningsmånster tjene 

BEKKJA Bænk og Bæk: 

Eent, N. bekkr 
. bekk 
. bekk(i) 
. bekks og bekkjar 
. bekkir 
. bekki 
. bekkja 
. bekkjum. 

Som bekkr gaae: bedr Dyne (E. Eent. bedjar, 
sjeldnere beds). vefr en Væv (det, som væves; E. 

Eent. vefjar, sjeldnere vefs), pefr Lugt: leggr 
rorformet Been (E. Eent. /eggs og leggjar), 
seggr (poet.) Mand (E. Eent. seggs), veggr Væg og 
Vægge (E. Eent. veggs og veggjar).  hlekkr 
Lænke, rekkr Rænke. elgr Elsdyr (E. Eent. 
elgs, sjelden elgjar), belgyr Bælg (E. Eent. belgs), 
svelgr Svælg (Hav-Hvirvel, Slughals; E. 
Eent. svelgs). drengr (ung) Mand(E. Eent. drengs), 
kengr Krampe (Krog; E. Eent. kengs), sprengr 
eg. den Tilstand at sprænges (E.Eent. sprengs), 
strengr Stræng (E. Eent. strenys og strengjar), 

Pvengr (Sko-)Tvinge (E. Eent. Øvengs, sjeld. 
Pvengjar). mergr Marv (E. Eent. mergjar, sjeld- 
nere mergs). serkr Særk (i den ældre Betydn. ; 
E. Eent. serks og serkjar), verkr Værk (Smerte). 
herr Hær (E. Eent. hærs og herjar; i Fl. bruges 
kun E. herja og H. herjum). — leygr (poet.) Hav 
og Ild (E, Eent. /eygs og leygjar). eykr Træk- 

dyr (Arbeidsdyr), reykr Råg (E. Eent. reykjar, 

Fl. 

Hanzesme 
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sjeldnere reyks). Freyr Guden Fr% (E. Eent. Freys), 
Peyr Tå (E. Eent. Zeys og peyjar). — grikkr (Til- 
navn; men bruges mest i Fl., og da ofte med Lyd- 

flytning — see $ 120 —, i Betydningen Grækere). — 

gnydår Ståi (forekommer neppe i Fl. eller i E. Eent.). 
hryggr Ryg (E. Eent. Aryggjar), Yygr eet af 
Odens Navne (E. Eent. Yggs og Yggjar). Rygir 
(N. Fl.) Indbyggerne i Rogaland (i Norge). 

drykkr Drik (E. Eent. drykkjar), hlykkr Krog 
(Bugt), rykkr Ryk, pykkr filelig Tugtelse (E. 

Eent. Pykkjar). ylr Luunhed (E. Eent. %y/jar), 
bylr Kastevind, hylr dybt Sted i en Aa (E. 
Eent. hyljar), kylr Kålighed. ymr Bulder, 
glymr Bulder el. Brag (E. Eent. 9/yms), hlymr 
Gny, rymr Skryd(en), Ørymr Brag. dynr 
Dån, stynr Stoån(nen). styrkr Styrke (E. Eent. 
styrks, sjeldnere styrkjar). byrr Bår (Vind; E. 

Eent. byrjar), hyrr (poet.) 1d (E. Eent. Ayrjar, 
sjeld. kyrs), styrr (poet.; jf. d. styrre, t. ståren, 
eng. stir) Kamp (E. Eent. styrjar og styrs). hrytr 
Snorken, gytr Tuden. grøfr Gny (E. Eent. 

grijs).  skrækr Skrig. vængr Vinge. slægr eg. 
Eftertragten, sægr (poet.) Hav. Jækr Bæk (E. 
Eent. Zækjar). 

Ordet bøfr—bær (8 67), Bygd, By, Gaard, 

har i E. Eent., foruden byjjar—bæjar, og det sjeldne 

byjs—bæs, ogsaa det sammentrængte bjår; samt i E. 

Fl. bjå, ved Siden af byjja—bæja. (For é i N. og 
G. Fl. forekommer a; jf. & 49, S. 14). 

Æmner paa SsJA faae naturligviis (i Stedet for dette 

sJA) ikke sr, men ss, i N. Eent. (jf. $ 128 a, C); 
altsaa: yss Larm, gyss Spot, pyss Tummel. 
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B) Den anden Classe af Hankjånsæmner paa JA bestaaer 

for største Delen af nomina agentis, hvoraf de fleste 

kun bruges i Poesie, og som ere afledte af den 

tunge Ja-Classe af Udsagnsordene”, Enkelte alder- 

dommelige (især mythiske) Ord gjåre en Undtagelse fra 

Regelen ved at have en Rodstavelse, der enten er let, 

eller uomlydt hvor Grundyocalen lod sig omlyde (jf. 

Fl. af eyrir nedenfor), eller begge Dele tillige (som 

Glasir). Biiningsæmne hørdir Hyrde, 
Eent. N. %irdir 

GIHs /ardi 

E. hirdis 
Fl. N. hirdar 
G. E. hirda 

H. Airdum. 

Ord af denne Båining forekomme sjelden i Fl., hvor 

Æmner (paa JA umiddelbart efter en Selvlyd, eller) 

påa KJA eller GJA vilde beholde deres 3, Til de og- 

saa i Prosa hyppige, samt i Fl. brugelige, Ord håre 

især: hørdir, hersir Herse, læknir Læge, hellir 
Hule (eg. Klippehule), samt eyrir, en Ore, 
hvilket sidste Ord afviger ved at mangle Omlyd i Fl. 

(Eent.: N. eyrir, G. og H. eyri, E. eyris; Fl: N. 

aurar, G. og E. aura, H. aurum), altsaa ved i dette 

Tal at have fastholdt Former, der hidråre fra en Periode, 

da Omlyden endnu ikke var trængt igjennem (— med 

mindre man vilde antage forskjelligt Boiningsæmne, 

AURA eller AURAN, for Fl.). 
7) læknir, Læge, kunde synes at gjåre en Und- 

tagelse, da /ækna, læge, helbrede, almindelig- 
viis hedder Zæknada i Datiden; men Datidsformen 
læknda findes dog ogsaa, og det er til Grundlaget for 
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denne at /æknir maa henfåres. U. ZJækna, lækn- 
ada, er derimod enten et af /æknir afledt Denomi- 

nativ, eller en af Hensyn til Udtalens Beqvemmelighed 

foretagen Udvidelse af /ækna, lænkda (og ligger i 

begge Tilfælde til Grund for det nyere /æknari). 
133 a. Den mest normale Boining. af Hunkjånsæmner 

paa A uden Omlyd (8 41). Månster rauca (Låv i Låver- 
dag), Bad. 

Eent: N, G. Zaug 
H. Zaugu og laug 
E. laugar 

Fl. N, G. Zaugar 
E. lauga 

H. laugum. 
Anm, Da det oldn. genitive r overalt er traadt i Ste- 

det for et ældre s (see nedenfor), kan man ikke undre sig 
over, at ogsaa Hunkjonsordene, ved Siden af den næsten 

ganske udelukkende Brug af Eieformer paa -7”, frembyde 

(conservative eller reactionære) Exempler paa hiin oprindelige 

Medlyd, der da især findes i fårste Led af sammensatte Ord 

(og fornemmelig under Paavirkning af Liighed i Lydforbin- 

delse), som: frændsemistala Slægtregning, hjålpsmadr 
Hjelper. 

133 b. Som /aug gaae: rauf Hul; leif Levning, 
kleif eg. et brat Sted, steik en Steg, geil Klift, 
sneis Pind; Æleyf d. s. s. leif (men eg. en steil Op- 
gang igjennem en Klåft); 4låd Side, sinSene, lifr Le- 
ver, gimbr og gymbr Gimmer (ungt Faar); Hun- 
kjånsæmner paa INGA og UNGA (som: drottning Dron- 

ning, hårmung Qvide); for Fure, skor Skure; 

ørar (kun i Fl.) Forvirring (som Hankjonsord — rar, 
ora, 6rum — neppe 'fårend i det 15. Aarh.); run Rune 
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(N.-G. Fl. runir neppe fårend i det 15. Aarh.); kvi 
Snevring, stålldsted, br% Bro. 

133 c. Nogle Ord afvige ved at have ør, ved Siden 

af ar, i N.-G. Fl.: flaug Flugt, taug Line; reid 

Ridt (f. et Slags Kjåretåi, jf. lat. rheda; y. Torden, i 
hvilken sidste Betydning kun reædar synes brugeligt i N.-G. 

Fl.), Jend Lend (N.-G. Fl. ZJendir sjeld.); vél List 
(konstigt Paafund); dorg et Slags Fiskeredskab. 

133 d. De fleste af de herhenhørende tunge Hun- 

kjonsæmner paa A have opgivet -ar i N.-G. Fl., og 

faaet ér i Stedet: sÅaud vel eg. Skindlap (jf. goth. 

skauda-rain), klaufKlov (af Roden krur klåve), raun 
Prove, /autFordybning (af Rod. Lurlude), braut Vei 

(af Rod BsRuT bryde; altsaa eg. brudt —banet— Vei, 

jf. fr. route af lat. rupta nl. via), praut Besværlighed 
(af Rod. pruT udtåmme); /eid Vei (af Rod. rim bevæge 
sig), sneidSnit(afskaaren eller udskaaren Skive, 
af Rod. snip skære), grein Forskjel, jartein og jartegn 

Jertegn, Jeit Sågen, sveit Skare;/lisFlise (Splint), 
kvisl Green, pinsl og pisl Piinsel; borgBorg, sorg 
Sorg; sléd Spor (Vei), sål Sol, bøn og bæn Bin, 

røs eg. en Rose, drås (poet.) Qvinde, fjås (og Pjos) 
et Stykke Hvalkjåd; Ord paa -kunn (som: einkunn 

Mærke, vårkunn Overbærelsc); hud Hud, Lund- 
un, London, skur Byge, sut Sorg. Saaledes ogsaa 
de, der endes paa d, Å, d, eller m, efler en Medlyd, (see 

dog J/end, $ 133 c): mold Muld, (jf. Rod. mur, ståde, 

knuse), Strind Strinden (i Norge), und Vunde 
(Saar), Zund Sind og Maade, grund Slette, stund 
Time (t. Stunde), mynd Form, synd og synd Synd, 
uråd Steenbanke, hurdå Dår (som Lukkelse), mekt 
Magt (makt eren nyere Form), /est Læst (et vist Maal), 
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heipt (heifst osv.) Had, frétt Spirgsmaal (jf. Rod. FRAG 
spørge), drått eg. Krigsfolk, ifprøtt Idræt (Fær- 
dighed), jurt og urt Urt, tupt (tufst osv.) Tomt 
(if. Toft), hlust (jf. hløra — med r for s — lytte, 
samt eng. /isten) Øre(hul); gaupn Haandflade (jf. 
Gjøvn), norn Norne., Den allerstårste Deel af slige 
Ord ere tydeligt afledte ved Hjelp af de nævnte Bog- 

staver, der da undertiden føjes til en Selvlyd, uden at dette 

gjår nogen Forskjel med Hensyn til Béiningen; Ex.: vædd 

Vidde (af To. vid-r vid); girnd og girnd Begjer- 

lighed (af To. gjarn begjerlig); bud Ophold (Væ- 

ren paa et Sted, 2. Bod som Opholdssted, — af Rod, Bu 

være paa et Sted), s%d Sammenfåining (af Rod. 8%; jf. 

lat. suere, d. sye osv.), hæd Håide og Hai (af To. hå-r 
hdi); /ist Konst (af Roden Las samle), vist Ophold (af 
Roden vas være), sått (for såk-t)Sot; lausn Låsning 

(if. Zeysa låse), Pausn Oprør (jf. peysa oprire); og 
mangfoldige andre. 

Anm, Det vil ikke være paafaldende, om de i denne & 

anfårte Ord findes at frembyde enkelte Levninger af den 

oprindelige Form paa -ar i N.-G. Fl.; men man kan ikke 

med nogen Sikkerhed beraabe sig paa dunkle Steder i gamle 

Qvad, hvis Forplantelse meget ofle ledsagedes af en taaget, 

vildledende Opfatning. 

133 e. Hunkjånsæmner paa 4, med a i den næst- 

foregaaende Stavelse, omlydes ofte (a—6, $ 41) i N. G. 

H. Eent., saavel som i H. Fl.; men gaae i dvrigt 

1) som /aug ($$ 133 a—b): a/ (67) Rem, nålNaal, 

tål Bedrag; år Aare (remus). 

2) efter $ 133 c: 

såd Saad (Klid; som oftest sådir i N.-G. Fl,), 
skål Skaal (N.-G. Fl. skålir hyppigere end skalar). 
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3) efter $:.133 dd: 

dåd (død) Daad, nåd (Naade) Ro, bråd Brad 
(Bytte); Zåg (låg; see SnE. I 334) liggende 
(omblæst eller omhugget) Træ; sÅd/lm et Slags 

Sværd; Ajålp (hjolp) Hjelp; rås (rés) Låb (eng. 

race, jf. d. Raase), krås (krås) Kræs (Lækker- 
bidsken); åst (dst; goth, ansts, oht. anst, af Ro- 
den ANN) Kjærlighed; ambått (ambått) Slavinde. 

Ord som å (0) Aa, brå Oienhaar, flå Flyd- 
holt, -gå Gjoen, gjå Klåft, Gnå Navnet paa en 

Gudinde, %d (Pinghå Tinglav), krå Vraa, lå 
Vædske, skrå (skro) Skraa (Skrift), s/å (Jern-) 
Slaa, spå Spaadom, frå Længsel, vå (see 
Anm. 2) Vee, fåie naturligviis kun » til de her op- 

stillede Former i E. Eent. og N.-G. Fl. Af rå (Raa- 

dyr; Skibs-Baa; Vraa) forekommer N.-G. Fl. røar 

(if. Anm. 3) i Betydningen Vraa, 
Anm. 1. Ligesom man ovenfor (& 133 d) finder 

bæn ved Siden af bøn, saaledes forekomme ogsaa åd 

(dtt) og ætt Retning (Himmelegn, Æt), gådtt 

(gøtt) og (sjeld.) gætt Dår, sått og sætt Forlig, 
kvån (see næstfålg. Anmærkning) og Åvæn Hustru, 

jævnsides, uden Forskjel i Boining, da de alle gaae 

som dåd osv., for saavidt Endelsen angaaer, Det er 

vel muligt, at slige omlydte Former ere at henfåre til 

Æmner påa 1; men denne Omstændighed har i al 

Fald ingen Betydning for Béiningslæren. 

Anm. 2. Med Hensyn til de herhen hørende Hun- 

kjønsord, der indeholde Lydforbindelsen vå, jf. $ 118, 
13. Man finder nemlig: vå—vé—vo (see ovenfor Lin, 
13—14); våd— våd (?)—vod et Stykke Tdi; Avån— 
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